


DE BRABANTSE ZIEL 



Band~versiering van Luc van Hoek 



DE 
BRABANTSE 

ZIEL 

'l-\,\ .\ 
~ 

· GEBUNDELDE ARTIKELEN VAN 

Dr. P.C. DE BROUWER 
VERZAMELD EN AAN HEM OPGEDRAGEN 

BIJ GELEGENHEID VAN ZIJN 

50-JARIG PRIESTERFEEST 

UITGAVE DRUKKERIJ HENRI BERGMANS N.V .• TILBURG 
1917 

-- . --- --~--'" 
i' .-"'. ,, 

1 

Provinciaal Genootsohap van 
Kunsten en Wetenschappea ' 

i in Noordhraba11l 

-~ 
w1 \ \ '\ f P Bl ~G . 

\ ... ---- -
\ • ~ ' 1 1 ". 1 • 

\ •s-llERTOGE~OSCH 
" .... . 



33337 

Buiten de gewone uitgave, werden van dit boek 300 

genummerde exemplaren gedrukt op oud hollands 
papier van Van Gelder Zonen, gebonden in linnen 

band, en voorzien van de persoonlijke handtekening 

van den schrijver. 

Dit exemplaar is 

No. 8 8 



VOORWOORD 

Toen .de uitgever van dit boek mij , als bijeenbrenger van de daarin her

drukte opstellen, vroeg om er een korte inleiding voor te willen schrijven, 

had ik aanvankelijk bezwaren. Een inleider wekt zo licht den indruk 

de bedoeling te hebben den auteur bij het publiek te introduceren en 

het geschrift in kwestie onder zijn hoge bescherming te nemen. Iets 

dergelijks zou in het onderhavige geval wel zeer misplaatst zijn. De 

leerling leidt den meester nu eenmaal niet in en hoewel ik me er niet 

op kan beroemen in de schoolse betekenis van het woord een leerling 

van Dr. P. C. de Brouwer te zijn, heb ik bij wat men leert in de school 

van het leven wel zo veel aan dezen eenvoudig-Brabantsen en wijzen 

priester te danken, dat het geenszins aan twijfel onderhevig is welke 

plaats te zijnen opzichte door mij behoort te worden ingenomen. En wat 

de artikelen betreft, die in dezen bundel verenigd zijn, zij hebben -

niet alleen naar mijn opvatting - waarlijk geen anderen naam dan 

dien van den auteur van node om gelezen, gewaardeerd en herlezen 

te worden. 

Intussen bleek een kort voorwoord toch wel gewenst, voornamelijk om 

verantwoording af te leggen van de uitgave en ,de keuze der stukken1. 

En daarom ziet men mij hier, als schuldige eer dan als pleiter. 

Een vijftigjarig priesterfeest zal op zichzelf wel een ontoereikende reden 

zijn om tot een bundeling van geschriften van den jubilaris over te gaan. 

Doch elke aanleiding is goed, wanneer het gaat om de al te verspreide 

en door niemand - ook door hemzelf niet - zorgvuldig beheerde ge

schriften van een man als Dr. de Brouwer, die schreef omdat hij iets 



te zeggen heeft en daarbij de zeldzame gave bezit om zich zo uit te 

drukken, dat hetgeen hij te zeggen heeft ook door iedereen kan worden 

begrepen. Degene, bij wien het nauwkeurig af gewogen en toch zo be~ 

zielde woord van "den doctor" iets aan het trillen heeft gebracht in het 

katholiek gemoed of in het Brabants hart, zal ,_ zo stel ik mij voor .

deze inleiding haastig overslaan en gretig beginnen aan het boek zelf. 

En mocht er binnen of buiten Brabant een menselijk wezen gevonden 

worden1, dat deze ervaring nimmer ten deel viel en nochtans dit boek 

ter hand neemt, dan moge het te dezer plaatse genoeg zijn te zijner 

voorbereiding er op te wijzen, dat de culturele ontplooiïng van het oude 

generaliteitsland, ja de voltooiïng van de emancipatie der katholieken in 

Nederland, ondenkbaar is geworden zonder dezen even vromen als 

geleerden man op den achtergrond. 

Uit wetenschappelijk oogpunt gezien heeft de classicus stukken gepu~ 

bliceerd van groter waarde dan die hier werden afgedrukt. De uitgave 

beoogt dan ook niet een zuiver wetenschappelijk doel te dienen. Een 

keuze is gemaakt uit zijn redevoeringen en wat men zijn journalistieke 

werk zou kunnen noemen, waarbij evenwel de stukken van uitgesproken 

actuele strekking terzijde zijn gelaten. Het is soms moeilijk geweest dezen 

opzet vol te houden en misschien kan hij ook niet eenieder bevredigen. 

Met het wegvallen van de actualiteit gaat immers niet altijd de be~ 

langrijkheid van het betrokken stuk verloren. Zo zal de historicus in 

deze verzameling node missen de artikelen, die Dr. P.C. de Brouwer als 

eerste in Nederland schreef over de wenselijkheid van de oprichting 

ener R. K. Universiteit alsmede die, waarin hij, na de aanvaarding van 

dat denkbeeld, de vestiging van een1 dergelijk onderwijsinstituut in het 

katholieke zuiden bepleitte. 

Daartegenover heeft het boek door de beperking wellicht aan gesloten 

eenheid gewonnen. Of eigenlijk geeft het een tweeheid van stoffen, in 

de godsdienstige en "brabantse" onderwerpen die het behandelt. Maar 

deze twee hangen in den geest van den schrijver zo nauw samen met 

elkaar, dat de samensteller niet heeft behoeven te vrezen een twee~ 



slachtigheid te suggereren. Vormelijk is in de uitgave voorts een eenheid 

nagestreefd door de artikelen, die in tamelijk ver uiteenlopende jaren 

geschreven werden, in de hedendaagse spelling te zetten, waarbij de 

buigings~n werd gehandhaafd om redenen, die hier ,..... omdat zij tegen 

een zakelijke critiek waarschijnlijk toch geen stand houden ,..... maar niet 

uiteengezet zullen worden. 

Deze uitgave is tot stand gekomen onder auspiciën van het officiële 

Brabantse huldigingscomité. 

Het technische product biedt de uitgever, bij hande van den samen~ 

steller, op den feestdag den vereerden jubilaris aan. De inhoud van het 

boek echter werd en wordt opnieuw geboden door den schrijver aan 

de talrijke schare van zijn vrienden en bewonderaars, die zonder onder~ 

scheid in alle geledingen van het Brabantse volksdeel worden gevonden. 

Zo zij dit boek een passend huldeblijk aan den man, die zo gaarne gaf 

aan alle "gewone mensen", zonder ooit iets voor zichzelf te vragen. 

PROF. DR. FRANS VAN DER VEN. 

.· 





MARIA, ONZE MOEDER 

• 

D E LIEVE VROUW is de Moeder Gods, maar ook de moeder 
van de mensen. Het denkbeeld en de naam beide zijn ons ge
meenzaam. De reden echter, waarom zij moeder van de 

mensen is, ligt niet voor iedereen zo open. 
Dikwijls hoort men de verklaring aldus: Onder 't kruis stonden Maria 
en St. Jan. Stervend richtte de Heer zich tot zijn Moeder en zei: "Vrouw, 
ziedaar Uw Zoon", en Hij wees met zijn blik op Joannes. En dan tot 
Joannes: "Zoon, ziedaar Uw moeder''., St. Jan nu vertegenwoordigde het 
gelovige mensdom, zegt men dan. Sedert deze kruiswoorden nu is Maria 
onze moeder. 
Deze uitleg is te eenvoudig om waar te zijn, te oppervlakkig om ons diep 
te treffen. Immers, zonder het zich misschien duidelijk te realiseren, heeft 
men toch een vaag gevoel, dat, als Maria inderdaad onze moeder is, er 
een moederlijke betrekking moet bestaan van haar tot ons; dat die moe
derlijke betrekking een werkelijkheid moet zijn, die op feiten berust. Om 
het duidelijk te zeggen: Maria moet onze moeder zijn, omdat zij ons ge
baard heeft. Zelfs Christus kan Maria niet wezenlijk tot moeder van ons 
maken, door een verklaring, door een woord. De oppervlakkige uitleg 
van dat moederschap van ons wordt herhaaldelijk op naam gezet van 
Rupertus, een abt uit de twaalfde eeuw. Tot eer van dezen Rupertus moet 
evenwel gezegd worden, dat z ij n verklaring niet zo oppervlakkig is, dat 
hij integendeel de diepte van het geval peilde. Want in zijn uitleg (in 
Joan. XIII) zegt hij woordelijk: "Omdat de zalige Maagd bij het lijden 
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van haar Enig-geborene het heil (de zaligheid) van ons allen heeft voort
gebracht, daarom is zij op volkomen wijze de moeder van ons allen. Wat 
dus van dezen leerling is gezegd: ,,/Ziedaar Uw moeder", had rechtens 
ook kunnen gezegd worden van ieder ander der leerlingen, zo die daarbij 
had gestaan." Dat klinkt heel anders dan de zoeven genoemde uitleg. En 
in deze zelf de lijn roept hij elders (in Cantio VII) uit: "Als Abraham 
de vader der volken wordt genoemd ter wille van zijn geloof, hoeveel 
te meer zijt gij dan, o gelovigste van de gelovigen, de moeder van ons 
allen''. Rupertus weet dus, dat Maria hier moeder wordt genoemd, omdat 
zij moeder wàs; in genen deel beweert hij, dat ze door dit woord tot 
moeder wèrd. Om het mysterie ons nader te brengen, keren we ons weer 
even naar de ,;Gemeenschap der heiligen". Als we ons voor den geest 
halen, dat aan den reusachtigen stamboom van Adam ook het lichaam 
van Christus een loot is, juist zoals het lichaam van ieder van ons, dat 
Christus dus als zodanig reeds onze lichamelijke broeder is, niets meer 
maar ook niets minder dan alle andere soortgenoten, dan kunnen we de 
Lieve Vrouw, de Moeder van Christus, ook tot onze moeder verklaren: 
de moeder van mijn broeder is mijn moeder. Een dergelijke redenering kan 
men hier en daar bij kerkelijke schrijvers vinden. Maar ook déze ver
klaring is niet diep genoeg, is niet de wezenlijke. 
We gaan het geheim dichter naderen. Ik zei vroeger, dat de Christus, 
God en Mens, op het mensen-geheel is geënt, om heel dat mensdom van 
de · goddelijkheid, van de genade, van het bovennatuurlijke leven te door
dringen. Adam is het hoofd, de vader van het mensengeheel, natuurlijk 
bekeken. Christus is het hoofd geworden van het mensen-geheel, bezien 
uit bovennatuurlijk oogpunt. Christus het Hoofd, krijgt daarom den naam 
van "Nieuwe Adam". Maar om het mensengeslacht voort te planten, 
langs natuurlijken weg, was er niet alleen nodig een vader, een man: 
Adam. Daarvoor was ook nodig een moeder, een vrouw: Eva. Zó heeft 
de Schepper het gewild. Deze Eva bracht het kind, het levende wezen, 
zij werd de moeder van het leven, de oer-moeder van alle menselijk leven. 
Om nu de erfschuld weg te nemen en het bóvennatuurlijk leven in de 
zondige mensheid te brengen, zou de Tweede Persoon van de H. Drie
vuldigheid mens worden. Door die mens-wording zou het goddelijke bin
nengaan in het mensdom. Het hoge-genadeleven, daarvan was Christus 
dus de Vader, en Hij heet daarom de nieuwe Adam. Maar voor die 
menswording was er ook een Moeder, een vrouw nodig. Het lichaam van 
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Maria leverde de stof voor de mensheid van Christus. Maria werd dus 
het instrument, waardoor het bovennatuurlijke leven in het mensdom 
kwam. Bij het ontstaan van dàt leven, was zij de vrouw, zij de moeder. 
Men zou het als een evenredigheid kunnen voorstellen: Adam: Eva = de 
nieuwe Adam: Maria, de nieuwe Eva. Dezen titel van nieuwe Eva heeft 
Onze Lieve Vrouw dan ook in de Kerktaal weldra gekregen. 
Nog op een andere wijze, of liever van een anderen kant kan dit geheim 
worden bezien. 't Is wel téér, doch juist. 
Voor het voortbrengen van een menselijk wezen is er nodig: de verzaming 
van een man en een vrouw: in de donkerte van geheimzinnigheid en m 
de stille diepte kan dan een mens ontstaan. En die mens wordt gebaard 
door de vrouw. En die geboren mens wordt gevoed door de vrouw. En 
zelfs voor het verder-grootbrengen, voor de opvoeding zorgt zowel de 
vrouw als de man. Zodat men zeggen kan: de volwassen mens is ..- altijd 
de scheppende werkzaamheid van God erbij gerekend ..- èn van ont~ 
staan èn van vorm het product van zijn vader en moeder. 
En nu gaan we weer naar de genade, naar den bovennatuurmens. Dien 
voortbrengen, dat heeft de Tweede Persoon der H. Drievuldigheid op 
zich genomen als zijn Taak. Bij die bovennatuurlijke voortbrenging zit 
in Hem het element van Vader, van Man. Maar om den.God~en-Mens, 
Christus voort te brengen, en tevens ..- en dat is hier het gewichtigste -
om de boven~natuurlijk~levende mensen voort te brengen, was Maria 
nodig. Zij vervulde bij die voortbrenging de functie van Vrouw, van moe
der. En wederom: van ons natuurlijk leven is Eva de moeder, van ons 
bovennatuurlijk leven is met evenveel recht Maria de moeder. Het element 
"man" was bij de menswording de Logos; het element "vrouw", de 
vruchtbare, was de mens: Maria. Via Maria stortte de Logos het god
delijk leven in het mensdom. 
Als we dus spreken, optreden als deelhebbers aan het bovennatuurlijke 
leven, dan is Maria onze moeder. En omdat dit bovennatuurlijk leven 
voor alle mensen is bestemd, omdat alle mensen ..- met uitzondering dan 
van de verdoemden ..- óf actueel àf potentieel tot de "Gemeenschap der 
Heiligen" behoren, is Maria de moeder van dè, dat wil zeggen: van àlle 
mensen. 
Nóg een stap verder. Het bovennatuurlijk leven werd gevormd door 
Christus' hele leven, door Zijn menswording, door Zijn lijden, door Zijn 
kruisdood. Toen immers kon Hij eerst zeggen: "Het is voltrokken". 
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Maar bij die hele voortbrenging van het bovennatuurlijk leven zien we 
in het Evangelie gestadig de moeder der mensen verschijnen. 
En op den Kalvarieberg bij de eind-voltrekking van die wonderbare ba~ 
ring stond Maria, de moeder. En de Nieuwe Adam, de Vader, sprak haar 
toen dan ook aan niet met den naam moeder, neen met den naam van 
haar functie-hier: "Vrouw, ziedaar uw zoon". (Joann., X. IX, 26). 
En nergens noemt Christus Maria zijn moeder, in heel het verhaal van 
de heils-ordening niet. Bij de bruiloft te Cana zegt Hij op Maria' s vraag 
om uitkomst, weer niet: Moeder, maar: Vrouw. "Vrouw, laat dat mijn 
zorg wezen: is mijn uur niet gekomen?" (Joann. II, 6). Ja, wat meer is, 
als men Hem op eenJ dag komt zeggen: (Matth. XVIII): "Uw moeder 
en familie-leden staan daar buiten aan de deur", dan zegt Hij, Hij spreekt 
hier als genade-brenger aan de mensen: "Wie is mijn moeder, wie zijn 
mijn familie-leden?" 
Het verlossings-werk is één geheel: die aaneengeschakelde daden van de 
menswording tot den kruisdood toe is éé~ grote genade-voortbrenging, 
één grote teling van goddelijk leven in de mensheid. En daarbij vervulde 
Maria de functie van vrouw, van moeder der mensheid, want zij had door 
haar overgave de baring van de bovennatuurlijke mensen mogelijk ge~ 
maakt. 
Dat had abt Rupertus wel gezien, toen hij neerschreef over de eindphase 
van deze baring: "Omdat de zalige Maagd bij het lijden van haar Een~ 
geborene de zaligheid van ons allen heeft voortgebracht, daarom is zij 
op volkomen wijze de moeder van ons allen. Wat dus van dezen leerling, 
Joannes, is gezegd: "Ziedaar uw moeder", had rechtens ook kunnen 
gezegd worden van ieder der andere leerlingen, zo die daarbij had 
gestaan". 
Als Christus de nieuwe Adam is, dan is Maria de nieuwe Eva. 
Als Christus de Middelaar is tussen de Godheid en het mensdom, dan 
is Maria de Middelares. 
Als Christus het vaderlijk element vertegenwoordigt in de heils-orde, 
dan Maria het moederlijk element. 
En in aansluiting hierbij klinkt het ons dan zeer correct, als Griekse Kerk~ 
vaders de Lieve Vrouw noemen, niet: Bruid van den H. Geest, maar: 
"Bruid van het Woord", "Bruid van Christus". Zoals in de 8ste eeuw 
de H. Joannes Damascus (Hom. II in Nat. B.M.V.:: vvwpf} Tov A6yov). 
De Bruid van Christus is onder anderen gezichtshoek bezien ook de 



H. Kerk. Daar is dus ook verband tussen Maria, de Bruid van het Woord 
en de Moeder der Mensen aan den énen kant, en de Bruid van Christus 
en de Moeder der mensen, de H. Kerk, aan den anderen kant. 
In beiden de brede vruchtbaarheid en in beiden het zelf-bevrucht-zijn 
door den Zoon Gods. 

Tot slot enkele ter zake dienende, sprekende opmerkingen van Kerk
vaders, en uit hymnen en liturgie. 
Eerst uit de 4de à Sde eeuw St. Augustinus (serm. 184 in natali domini) 
in een soort van berijmd proza: "Mortem nobis persuaserat femina, vitam 
nobis peperit femina": Tot den dood overgehaald heeft ons een vrouw, 
het leven geschonken heeft ons een vrouw. 
De Spaanse dichter Prudentius uit de 4e eeuw ( Cath. II. VII kal. Ian) ziet 
blijkbaar heel de wereld uit de Maagd geboren worde.n: "O quanta rerum 
gaudia alvus pudica continet, ex qua novellum saeculum procedit et lux 
aurea", - 0, wat een vreugd voor de wereld bevat de kuise schoot, 
waaruit v o o r t k o m t een v e r n i e u w cl m e n s e n g e s l a c h t en 
een gouden dag. En in 'n Grieksen hymnus uit de 6e eeuw van een zekeren 
Romános heet het weelderigen lof: ,JGodsmoeder, Maagd. Meeste
r es s e v an a l 1 es. laat ons uw dienaren1 niet in gevaar raken in den 
vloed van 't leven, terwijl we ten prooi worden aan het ongestadige beest: 
Gij, verheven boven de machten-daarboven, duif vervuld door den geest, 
roem en grootspraak van de Apostelen, van profeten en martelaren de 
verbinding, en de hulpe van heel de wereld enz. 
In den hymnus op de Heilige Vaders, ook uit de 6e eeuw, is haar mid
delaarschap uitbundig bezongen en in heel veel geloofssymbolen en in 
menige liturgie wordt ze aangesproken als /Jlonoiva, 'twelk betekent: 
"huisvrouw" en "huismoeder". 
Justinus (begin 2e eeuw): (Wij leren) "dat de Zoon Gods is mens ge
worden uit een Maagd opdat langs denzelf den weg dat de ongehoor• 
zaamheid van-de-slang-uit haar begin genomen heeft, zij ook de verlos
sing zou krijgen. Eva, maagd en onbedorven nog, ving het woord op van 
de slang en baarde ongehoorzaamheid en dood: Maria, de Maagd, kreeg 
geloof en vreugde, toen de Engel Gabriël de blijde boodschap bracht, 
enz. D i a l o g u s c u m T r y p ho n e 1 u cl a e o) . 
St. lrenaeüs (2e eeuw): "Zoals Eva ... voor zich en heel 't mensenge
slacht de oorzaak is geworden van den dood, zo Maria . . . voor zich en 
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h e e 1 h e t m e n s e n g e s 1 a c h t d e o o r z a a k v a n d e r e d
d in g. En daarom noemt de wet haar, al is ze nog maagd. toch 
echtgenote van hem, aan wie ze verloofd was, ter aanduiding van den 
tegenstroom, die er van Maria naar Eva gaat ... Zo heeft de knoop van 
de ongehoorzaamheid van Eva zijn losmaking gekregen door de gehoor
zaamheid van Maria ( Adversus haereses) . 
Tertullianus (2e à 3e eeuw): "Maagd, voor zover in betrekking tot een 
man, niet-maagd met betrekking tot haar baring. En als ze als maagd 
heeft ontvangen, in haar baring is ze gehuwd, juist door de wet van het 
voortgebrachte lichaam: want daarbij is er geen verschil geweest of de 
sekse dat geopend heeft door de macht van een benaderend man, dan 
van een uitgegaan man". Deze uitgegane man was de mystieke Christus. 
(De carne Christi). St. Augustinus ( 4e eeuw): Een groot mysterie, op
dat, wijl de dood ons overkomen was door een vrouw, het 1 even 
o n s d o o r e e n v r o u w z o u w o r d e n g e b o r e n, opdat door 
beide naturen, de mannelijke en de vrouwelijke, overwonnen, de duivel 
zou worden gepijnigd." (De agona Christi). 
En dezelfde (De sancta virginate): "Geestelijk de Moeder, niet van ons 
hoofd, dat de Verlosser zelf is,... maar volledig d e m o e d er v a n 
z ij n 1 e de m at en, die wij zijn, omdat ze door haar liefde heeft 
meegewerkt, dat de gelovigen in de kerk werden geboren, die de lede
maten zijn van dat hoofd. 
In 't Verlossingswerk is Maria alzo de vrouw: van ons bovennatuurlijk 
leven is zij de moeder rechtens. De heiligen noemen haar dus, niet figuur
lijk, maar echt: onze moeder. 
De baarster van het bovennatuurlijk leven, zal wel ook iets te zeggen 
hebben bij de uitdeling van het bovennatuurlijke leven. Neen: voortdurend 
komt dat leven door diezelfde moeder. 
Van óns uit het geval bekeken, is zij het instrument om ook nu nog de 
genade te bekomen, als "mediatrix nostra". 
God is al-een, is eeuwig, kent geen tijd. Voor Hem staat ...- wij mensen 
kunnen dat niet precies begrijpen, veel minder ons voorstellen ...- heel 
het doen op de wereld - allemaal in-eens: 's mensen zonde, 's mensen 
verlossing, de menswording van Christus en het laatste oordeel. Voor 
Hem is Maria altijd bezig met het baren van den bovennatuurlijken mens. 
Van ons uit bezien komt iedere rechtvaardigmaking, ieder geraken van 
een mens tot de genade, ieder bovennatuurlijke geboorte dus, ook door 
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Maria. Bij elken kleine, die gedoopt wordt, baart Maria een nieuw kind. 
Bij ieder, die uit de zonde tot de genade komt, is Maria in baring. De 
serene H. Joannes Damascus ( 8ste eeuw) zegt dus zeer juist: .Iv neàa 
Cw~v ré<pvea, xa2 xllµa~ neàa Oveavov, Gij tot het leven de brug en de 
ladder tot den Hemel. 
Dat ook a 11 e genade. a 11 es wat genade heet, ook z.g. genade van 
bijstand, het gevolg is van Maria's vruchtbaarheid, zo goed als van de 
menswording, is van zelf wel klaar. En dat wij Maria daarom als hulpe 
moeten aanroepen, is ook wel duidelijk. In ieder geval, 'U daartoe aan 
te sporen. is thans niet mijn taak. 
Ik eindig alleen met te zeggen, en ik hoop. dat gij dat ook zeggen kunt: 
Wat is dat alles waar! Wat is dat alles schoon! 

("De Dijk", Juni 1933). 

7 



DE BLIJVENDE REALITEIT 
VAN KERSTMIS 

N IETS woelt er zo door het hoofd van den huidigen mens als 
de twijfel aan de menselijkheid van dat sterk begaafde wezen, 
dat intussen eens te meer bewezen heeft mogelijkheden van 

de schandelijkste afzakking te bergen. In tijden zoals de onze er een is, 
die na het spelen met mensenlevens te hebben gezien en de minachting 
voor alle geestverheffing, hun evenwicht heel moeilijk kunnen terug~ 
vinden, lijkt het, alsof over het mensdom een ban is geslagen, de ban 
van de traagheid. 
Juist alsof de worsteling, die immer 's mensen doel was, nu ineens 
vruchteloos en hopeloos is geworden en zonder uitzicht op het betere, 
zo leggen zeer velen de handen in den schoot. Zij doen eigenlijk niets 
meer. 
Den gewonen tred van alledag houden ze nog aan den gang: die is 
nodig voor het winnen van het dagelijks brood. Maar enige geestdrift, 
enige vurigheid is bij hen onbekend geworden. Ze nemen de mensheid 
zoals ze is, geloven niet meer aan haar opgang. Ze suffen voort, ze 
dommelen voort. Ze nemen al wat komt, zonder merkbare reactie. Ze 
drijven vooruit op den stroom van hun bestaan zonder nog ooit den 
roeiriem in het water te plonsen. 
Het is juist de tegenpool van wat de laatste helft van de negentiende 
eeuw te zien gaf. 
Toen een onbeperkt vertrouwen in den mens. De "vooruitgang" heette 
overal aan den dag te komen. De wetenschap zou alles achterhalen. 
Niet lang zou het meer duren, of alles was gevonden wat den mens 
in zijn opgang tegenhield. 
Bracht iemand in het midden, dat er eenJ erfzonde bestond, dat J:e erf~ 
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zonde nog haar sporen had achtergelaten in het mensengeheel. dat 
ieder mens tot het kwade geneigd was en als hij niet op zijn hoede was, 
tot boosheid zou overgaan, dan werd men bespot en voor achterlijk 
uitgekreten. 
Dit goeds heeft de voorbije tijd dan toch gebracht, dat de labiele hoog~ 
heid in den mens is bewezen door zijn feitelijk verval tot onvermoede, 
tot onmogelijk geachte wreedheid. 

De mens staat volgens de Christelijke leer tussen God en het dier. De 
hoogte van God zal hij nimmer bereiken, tot de laagte van het dier zal 
hij nimmer vervallen, al wordt hij soms juist om zijn eigenlijke ver~ 
hevenheid verachtelijker dan het dier. 
Bij alle mensen is het eigenlijk zo: zij schommelen tussen het Goddelijke 
en het dierlijke. In de siddering van de naald van ons levenskompas 
glijdt het aardse bestaan van iedereen verder. Den besten stand van de 
compasnaald bereikt de heilige onder ons, al blijft ze bij hem onrustig 
om de ook daar nog aanwezige zuiging van het kwaad. De meest af~ 
gezakte, de diepst gevallene komt evenmin ooit bij zich zelf tot rust; 
want de aantrekkingskracht van het Goddelijke werkt nog steeds op 
hem in. 
De in werkelijkheid~zetting van 's mensen verwantschap met het hoge, 
met het Goddelijke, dat is het wezen van Kerstmis. Want met Kerstmis 
wordt de reële Godheid op de mensheid ingeënt, op de vervallen mens~ 
heid van het Paradijs. Juist om haar zondigheid kwam God zich met 
haar verenigen, en door die toenadering kon de mens weer in zijn eigen 
grootheid gaan geloven. 
Als de oplossing van alle bange vragen over den mens, verschijnt daar 
het Kindeke, in luiers gewikkeld liggend in een beestenkrib. En bewust 
of onbewust voelt iedereen, dat in het stalleke van Bethlehem de mens 
den houvast vindt die hem helpt bij zijn speurtocht naar dat geheim~ 
zinnige, hoge ideaal. dat hem trots alles blijft trekken. 
De God, zó echt mens geworden, dat hij als Kindere verschijnt, en 
zo echt God zijnde, dat Hij verlossen en opnieuw bezielen kan. Hij is 
de realiteit van het Kerstmis~gebeuren. Al het romantische en speelse. 
waarmee Kerstmis wordt omhangen, is niets dan de sluier, die aan het 
mysterie accent verleent. 

* * * 
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Het St. Jans~evangelie geeft dadelijk in het begin een wereld~omspan
nend woord te lezen. In onze daagsen dreun heeft het de vertaling 
gekregen: "Het woord is vlees geworden en Het heeft onder ons ge
woond." Dat "heeft gewoond" wekt den indruk, alsof bedoeld ware: 
Christus heeft een tijdlang, drie en dertig of meer jaren op de aarde 
vertoefd. nu is Hij daarvan weg. Maar in waarheid staat er: "Het woord 
werd vlees en Het nam bij ons zijn intrek." Zijn verblijf bij ons werd 
niet afgesloten. Het Woord is nog bij ons, Het is nog vlees. In zijn ver
houding tot ons is bij de Hemelvaart niets wezenlijks veranderd. En 
bij ons, Katholieken, is dàt de ladder waaraan we ons omhoog trekken, 
al heeft het mensdom ons nog zo ontgoocheld: de mens geworden God, 
de zekerheid dat God zich over den wrakken mens heeft ontfermd in 
den eersten Kerstnacht, dat Hij nog steeds de mensheid omhelst, al iS 
ze vuil en besmeurd. 
Het "Zalig Kerstmis!" is niet alleen een feestelijke klank. Het houdt 
den wens in: dat we ons op den mensgeworden God bezinnen en dat 
de naald van ons levenscompas moge oplopen tot heel dicht bij de 
Godheid. 

("Rooms Leven", 29 December 1945.) 
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DE ANGST IN DE PAAS~STEMMING 

I EDEREEN is blij, als 't Pasen is geworden. 
Gewoonlijk waait er met Pasen al een beetje lentelucht. De merel 
fluit en de vink tiereliert. De bloesem gaat openbreken en de 

bladknoppen staan op het punt de schone groenheid te ontplooien. En 
het bloed loopt den mens frisser door de aderen heen. 
Maar niet dit natuurgevoel alleen is het wat den mens blij maakt. Daar 
zit in iedereen nog iets van het Christelijke levensgevoel. vaak zonder 
dat hij het zelf weet. Pasen brengt in herinnering de zekerheid van de 
verlossing. 
Als het voornaamste bewijs van zijn goddelijke zending had Christus 
gedurende zijn openbaar leven herhaaldelijk aangewezen: zijn opstan
ding uit den ~ood. En de Apostelen, Petrus van Galilea en Paulus van 
Cecilië vooraan, beriepen er zich op, dat zij getuigen waren van Christus' 
verrijzenis, en dus recht hadden van spreken, als ze hun Meester den 
Zoon Gods noemden. 
De wereld verlost, volledig verlost! 
Dat ging als een blijde mare, wêzenlijk als een evangelie, eerst door de 
landen rond het oostelijk bekken van de Middellandse Zee, dan rond 
het westelijk bekken daarvan, het deed er het licht helderder en de zon 
nog schoner zijn. 
Maar het drong ook door in de sombere bossen van het Noorden. 
Ook langs de stromen van het oude Germanië werd de Verlossings
boodschap gebracht. En al was daar de hemel omneveld en het mensen
gemoed zwaarder en logger, ook daar drong de nu geopende Hemel 
verblijdend door de omsluiering heen. 
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Als een opluchting, ja als de énige opluchting in het mensen-wee en 
het mensenleed. 
Onze vaderen hebben de blijde boodschap vernomen uit den mond ven 
St. Willibrordus, onze Oosterburen uit den mond van St. Bonifacius 
vooral. 
En ziet, nu schijnt dit laatste te worden vergeten. Daarom klinkt over 
onze Oostergrenzen de aanbidding van het ras en den bodem, en de 
roep om het Germanen-geloof als een1 knetterende vloek tegen den 
lichtenden Hemel van het Christendom. 
Heel Europa leerde het Christendom kennen. En eeuwen achtereen 
leef de het in de éne ware Kerk. 
Toen is het Christelijk geloof diep doorgedrongen in den geest en het 
gemoed van Europa. Toen was daar alom de verzekerdheid van het 
verlost-zijn en de hoop op een eeuwige blijheid de trots van iedereen 
en het voorwerp van ieders zegening. 
Zo komt het, dat Europa, ook trots zich zelf misschien, altijd nog -
om 'top moderne wijze te zeggen - erfelijk belast is met het Christendom. 
En · wàt voor onkerkelijke en onchristelijke leuzen er mogen worden 
aangeheven, wat voor goddeloze geruchten er door de lucht of den 
aether mogen gaan, op den bodem van de ziel des Europeërs zweeft 
nog altijd een schemer van Christelijkheid. 
Altijd nog iets, nog een tikje van zich-verlost-weten, altijd nog een 
huiver en een trilling bij de Christelijke gedachte, altijd nog iets van de 
blijheid, die door het eerste Christelijke Pasen werd gebra~ht. 

* * * 

Ja, iedereen is blij, als het weer Pasen is geworden. Als het Pasen is 
geworden, boort het Christendom zich door den nevel heen naar boven 
gelijk het grassprietje door den aardkluit. 
Met deze Paas-stemming komen in botsing: de angst en de beklemming 
die over de wereld gekomen zijn, opnieuw in dit voorjaar. Er is helemaal 
geen overeenstemming tussen het alleluja en het woord "oorlog". Want 
de klank van dit woord benauwt ons en dreigt de vreugde te verstikken, 
zelfs de Paasvreugde. 
Hoe verschrikkelijk zou het uit den toon vallen, als het geroep van 
"oorlog, oorlog" door onze gouwen zou gaan. En de ziel van de mensen 
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in Eurpa zou dan mogelijk nog meer tot het besef geraken, dat het zo niet 
zou geworden zijn, als men aan het Christendom had vastgehouden. 
Het is een weinig bemoedigend schouwspel, het aan den enen kant 
niettegenstaande zich zelf nog Christelijk voelende Europa aan den 
anderen kant te zien wegtrekken van het Christendom. 
Verscheurdheid zal nergens iets goed baren, de verscheurdheid van 
Europa, van gans een werelddeel spelt noodzakelijk onheil. 

("Weekblad v. d. N. C. B.", 21 April 1939) 
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DE HEILIGE GEEST 

P INKSTEREN, dat is het feest van den H. Geest. 
Uit dat wondere verhaal van de nederdaling van den H. Geest 
over de Apostelen, met de stormwind en de vurige tongen, met 

het spreken van allerhande talen tegelijk en het ongekend moedige op~ 
treden van St. Petrus, wordt het duidelijk, dat op die eerste Pinksterdag 
er iets nieuws de wereld is binnengekomen. De bron van het boven~ 
natuurlijke leven is plotseling uit verborgen diepten omhoog~gesprongen. 
Dat is de H. Geest. 
Van die stonde af ontplooit de H. Geest zijn geheimnisvolle werkzaam~ 
heid in de Kerk Gods. In de geschiedenis van de Apostolische tijd blijkt 
dat aanhoudend, wordt zijn aanwezigheid en zijn bijstand herhaaldelijk 
met nadruk vermeld. 
In den beginne nog niet scherp in zijn wezen omschreven wordt die 
H. Geest toch onmiddellijk als God aangezien en weldra als de derde 
Persoon der Goddelijke Drieëenheid nauwkeurig bepaald: de derde Per~ 
soon, die uit den Vader en den Zoon voortkomt. 
Die mysterie~volle Driëenheid, die daar staat aan het begin van onze 
geloofsleer, is in al haar verborgenheid een indrukwekkende inleiding 
tot wat wij de Katholieke godsdienst noemen. Want hoe men ook van 
ongelovige zijde op onze mysteriën moge afgeven, het staat vast, dat 
de mensenziel naar het mysterieuze in de Godheid verlangt. 
Het is waard, dat we deze uitspraak niet alleen lezen, maar ze ook 
overdenken, ze bepeinzen. 
En als we daarbij dan in acht nemen, dat wij in onze tijdelijkheid zo 
oneindig ver afstaan van het eeuwigheidsbegrip en zelfs, wanneer we 



van het onveranderlijke in God spreken en zeggen, dat de Vader altijd 
den Zoon barende is, dat de Vader en de Zoon altijd den H. Geest 
voortbrengende zijn, dan is onze maat toch nog al te menselijk, toch 
nog onvolkomen, toch niets dan een benadering. 
Doch we krijgen wel een kijk hierop, dat de H. Geest het eindpunt is 
van de werkzaamheid binnen de Godheid, en daarom geredelijk het 
beginpunt van de · werkzaamheid van God naar buiten. Iets wat de 
catechismus heeft willen aanwijzen, als hij zegt, dat aan den H. Geest 
vooral de heiligmaking wordt toegeschreven. 
Wie dit alles in de stilte van zijn gedachte wezenlijk heeft overwogen, 
die zal aan den H. Geest gaan denken meer dan meestal geschiedt. 
Die zal verstaan het lied dat bij het begin van iedere grotere plechtig~ 
heid door de Kerk wordt gezongen, het "Veni, Creator, Spiritus", "kom, 
Schepper, Geest" en de schone namen voor den H. Geest: "Paraclitus, 
Altissimi donum Dei, Fons vivus, lgnis, Caritas, Spiritalis Unctio"; 
Trooster, Gave van den Allerhoogsten God, Levende bron, Liefde, 
Geestelijke zalving." En zoet zal zijn ziele aandoen die wonderbare 
sequentia uit de H. Mis van Pinksteren, te lang om hier aan te halen, 
niet te lang om ze te bepeinzen en om ze op zich te laten inwerken. 
Een winst en een ziele~verrijking brengt noodzakelijk de overweging 
daarvan. 
En als men daar den H. Geest hoort noemen: "Pater pauperum", den 
Vader der armen, dan zal men met enigen weemoed zich herinneren, 
dat men den naam van armenhuis en armenbedeling heeft gegeven 
aan wat vroeger zo zinrijk heette: H. Geest~huis en Tafel van den 
H. Geest".". 
Blijve de zonneglans van den H. Geest stralen over het Brabantse 
land voor en na! "Bij den arbeid een rustpunt, in de hitte een verkoeling. 
bij het geween een Troost, 0 allerzaligst Licht, vul de diepten van het 
Brabantse hart." 

("Edele Brabant", le Jrg .• 23 Mei 1947) 
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HET VRUCHTDRAGEND BESEF 
VAN DE GEMEENSCHAP DER HEILIGEN 

• 

D E hoge, schone, rijke encycliek "Quadragesima Anno" heeft 
in haar titel al aangeduid, dat de maatschappelijke orde niet 
in orde zal komen dan door toepassing van het Evangelie. 

Want een gedeelte van dien titel luidt: "De ordine sociali instaurando et 
ad evangelicae legis normam perficiendo, over het volmaken van de maat~ 
schappelijke orde naar het richtsnoer van de evangelische Wet". 
Op meer dan één plaats komt ze over het Evangelie te spreken. En in 
haar laatste deel zegt ze zeer nadrukkelijk: "Dàn alleen is een echt samen~ 
werken van allen tot het éne algemene welzijn mogelijk, wanneer de 
maatschappelijke groepen het diepe bewustzijn in zich dragen, dat ze 
leden zijn van één grote familie, kinderen van één en denzelf den hemel~ 
sen Vader; als ze zich één lichaam weten in Christus, "de één telkens 
een lidmaat van den ander". (Rom. 12, 5) zó dat, als het éne lid lijdt, 
alle leden daarmee lijden ( I Cor. 12. 26) ," 
Klaar komt voor ons staan als redding uit de wanorde: het diepe besef 
van den mystieken Christus, of in de terminologie van het symbolum: 
de gemeenschap der heiligen. 
Tegen de ketterse Pelagianen werd in de vijfde eeuw (416) op het tweede 
concilie van Milete het leerstuk van >de erfzonde vastgesteld als een 
schuldbevlekking van het hele mensdom. De Pelagianen beweerden im~ 
mers, dat Adam zijn nakomelingen alleen door zijn slecht voorbeeld 
was te na gekomen. 
Het Concilie van Trente kwam die erfzonde nog eens nader praeciseren 
in den tweeden canon van zijn vijfde zitting. Onder den scherpen vorm 
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van een verwerping van het tegendeel, getuigt het Concilie: "Als iemand 
verklaart, dat Adam alleen den dood en de lichamelijke straffen over 
heel het mensdom heeft gebracht, niet echter de zonde, die de dood is 
van de ziel, dan zij hij anathema". 
Deze van Adam geërfde schuld, deze erfzonde, die bij het opzetten van 
bijna alle sociologische en economische stelsels vergeten wordt, en die 
er toch is en er altijd blijft, wordt door alle inzichtige oude schrijvers 
erkend. We voelen ze al uitgesproken in de woorden van het "Miserere'': 
"Zie in ongerechtigheid ben ik ontvangen, en in zonden ontving mij mijn 
moeder". En helder als gewoonlijk verkondigt ze ons St. Paulus (Rom. 
5. 12 v.v.): "Zoals door één mens de zonde in de wereld binnentrad, en 
door de zonde de dood, zo is op àlle mensen de dood overgegaan, om
reden dat ze allen gezondigd hebben". 
Deze erfzonde dwingt ons te aanvaarden, dat wij, mensen, allen van 
Adam afstammen. De lichamen van ons mensen, . - zo is het besteld -
worden niet onmiddellijk geschapen: ze worden voortgeplant. Voor het 
doen ontstaan en het vormen van een mensen-lichaam hoeft God dus 
niet op buitengewone wijze tussen beide te komen. De mens heeft het 
vermogen om daar zelf voor te zorgen. 
Allereerst moeten we daarom klaar voor onzen geest houden deze een
voudige gedachte, die toch zo breed is en zo groots: het geheel van men
senkinderen, van allen die waren, die zijn en die zijn zullen, is een 
organisch gegroeide keten. In Adam was die potentieel aanwezig, en tot 
het eind der tijden worden daaraan voortdurend feitelijke nieuwe leden 
toegevoegd. In den énen Adam alzo de machtige potentialiteit. Bij den 
ondergang van de wereld de feitelijkheid van een reusachtigen stamboom, 
met Adam als stamvader en met ontelbare vertakkingen. Aan dien stam-• 
boom is ieder van ons een loot, maar...... een gewone loot daaraan is 
eveneerus: het lichaam van Christus. 
In zoverre is Christus dus reeds mijn lichamelijke broeder, niets meer, 
doch ook niets minder dan alle andere soortgenoten. 

Adams val, Adams persoonlijke zonde en onze van hem geërfde zondig
heid, 't zijn namen waarmee we vertrouwd zijn. 
Bij de beslissende beproeving van den eersten mens was deze door God 
gesteld als juridisch hoof cl van heel zijn natuurlijke nakomelingschap. 
Doorstond hij de proef, dan werden alle komende mensen voorzien van de 
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bovennatuurlijke uitrusting. Bezweek hij, dan ging voor alle toekomstige 
mensen de bovennatuurlijke uitrusting verloren, en! deze genade~beroving 
werd voor iederen individuelen mens een vlek, die hem zou aankleven 
a.ls een zondige toestand. Tot dit laatste is het gekomen. 
Uit dien zondigen toestand kan de mens zelf zich onmogelijk loswerken. 
Door heel den reuzen~stamboom van de Adams~kinderen stroomt dus -
zo kunnen we het ons voorstellen - de erf zonde. 
Maar - en dit is de genade, die de Kerst~liturgie aanduidt als toege~ 
wezen aan alle mensen: "apparuit gratia Dei omnibus hominibus" - bij 
één loot van den Adams~stam, bij het ontvangen van de Lieve Vrouw 
in den schoot van haar moeder, wordt die stroom tegengehouden. Dat 
is de onbevlekte ontvangenis van Maria. 
Waarvoor vond God deze stuiting van den zonde~stroom nodig? Om 
het maar weer in figuur te zeggen: op dien loot moest de tweede Persoon 
van de H. Drievuldigheid, God de Zoon, worden geënt. De Godheid op 
deze wijze ingeënt op de mensheid, op een loot van denzelf den stamboom, 
waarvan ieder van ons evenzeer een, zij het dan ook besmette loot is. 
Door de vereniging van dezen God met de vrucht van het lichaam van 
Maria ontstond er een God~mens: Christus. 
Door die vereniging was alvast God met de mensheid verbonden, met 
de mensheid als geheel; want deze Christus is God en mens, volledig 
God, maar ook volledig mens. Dat verbinden en aaneenkoppelen vond 
de Evangelist al de spil, waarom de heils~orde zich beweegt, en tastbaar 
wilde hij dat maken door de woorden: "Het Woord werd Vlees. Hij 
gebruikte het woord "sarx", het woord voor "mensenvlees". 

Als we nog een stap verder gaan en wezenlijk de Gemeenschap der hei~ 
ligen willen zien, belanden we natuurlijk bij St. Paulus. Rom. 5, 17 zegt hij: 
"Zoals door het delict van den énen (Adam) over alle mensen schuld 
kwam tot verdoeming, zo door de gerechtigheid van den énen (Christus) 
gerechtigheid over alle mensen tot rechtvaardig~making". 
En dan, de onafzienbare rijen overziende, zegt de Apostel nog eens 
(Rom. 5. 19): "Zoals door de ongehoorzaamheid van den één de velen 
tot zondaars zijn geworden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van 
den Eén de velen tot rechtvaardigen worden". 
Gaan we terug naar het beeld van den stroom der erfzonde. We hadden 
den Christus: de Godheid op het mensen~geheel ingeënt. 
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Het sap van die goddelijke ent bedoelt heel dat mensengeheel te door~ 
dringen. Het zal dus eerst den stroom van de erf zonde het halt moeten 
toeroepen: dat is, als het bij ons gebeurt, onze eerste rechtvaardigmaking. 
Ze geschiedt door het Doopsel. Het goddelijk sap, dat den zonde-stroom 
terugdrijft en zelf een tegenstroom wordt, is de heiligmakende genade. 
Ze is een aan ons aangepaste mee-parting aan de goddelijke natuur. Zij 
is de doorwerking van de Godheid van den loot Christus in de andere 
loten van den groten mensen-stam: 
Eerst de Godheid in Christus; dan de Godheid in alle mensen! 
Zien we Christus dan niet groeien in het de genade verwervende mens
dom? 
De loten, die deze goddelijke genade bezitten, deze alle hebben het boven
natuurlijke leven. En al is er ri.u een uitwendige Kerk gesticht, om de 
genade uit te delen: levende leden van die Kerk zijn alleen de mensen-in
genade. En deze genade is verborgen. En de uitbreiding van de genade 
in nieuwe loten van het mensen-geheel is een uitgroei van Christus. En 
het geheel van de mensen-in-genade van een bepaald ogenblik, van die 
verborgen bovennatuurlijke, goddelijke levensgemeenschap, dat is de 
mystieke Christus van St. Paulus, dat is de elk ogenblik feitelijke gemeen
schap der heiligen, de statische gemeenschap der heiligen. 
Maar die "Communie Sanctorum", die, "Gemeenschap der Heiligen", 
d.i. van geheiligden, van met de genade begiftigden, kan ook dynamisch 
worden opgevat. Dan eerst is het begrip in zijn volheid omschreven. 
In den groei van den mystieken Christus ligt al opgesloten, dat daartoe 
horen alle mensen, die nog de potentie hebben om het bovennatuurlijke 
leven deelachtig te worden. Uitgesloten zijn daarom alleen degenen voor 
wie de mogelijkheid om heiligen te worden door eigen schuld is af ge
sneden. Dat zijn de verdoemden. 
De mens hier op aarde, ook de zondige, blijft potentieel een heilige; de 
mens in de louterings-toestand is een heilige, de zalige in den hemel 
is het pronkstuk van de bovennatuurlijke levens-gemeenschap. 
Onder deze bovennatuurlijke levens-gemeenschap is er een wederkerig 
geven en ontvangen van bovennatuurlijk goed. Daarop rust de voorspraak 
van de Heiligen in den hemel, de zorg voor de doden, de deelname van 
alle gelovigen aan de genade-goederen der Kerk: Sacramenten, ver
diensten, offers en gebeden. Daarin is de rijkdom te zien van de ver
lossings-genade: niet alleen wordt door haar de eenling gezuiverd en 
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geheiligd, maar zij biedt ook aan de gemeenschap schatten en middelen 
en zij geeft haar voorwerpen voor haar streven. 
Deze saamhorigheid van alle ledematen van den mystieken Christus, actu
eel en potentieel, heeft de hervorming willen wegwerken; zij streef de er 
immers naar om het individu te isoleren. En 't is wel klaar, dat deze 
isolering van het individu funeste gevolgen moet hebben voor alle ver
betering en ontplooiïng van de samenleving. Maar de "Gemeenschap_ der 
Heiligen" draagt in zich de kracht, om ook onze s~revingen naar maat
schappelijk herstel te bevruchten. Want ook het maatschappelijk eind-doel 
is de groei van den mystieken Christus. 
En tot een Christelijke maatschappij-ordening zal ons alleen kunnen 
brengen het diepe besef van de "Gemeenschap der heiligen". 
In al zijn breedheid heeft dat St. Paulus voor den geest gestaan. De 
klassieke plaats staat in den brief aan de Ephesiërs. Reeds in 't begin 
( 2.6) wijst hij ons aan, als vertegenwoordigd in Christus in den hemel. 
"In Christus Jesus, zegt hij, heeft Hij (rGod) óns doen verrijzen, en in 
den hemel heeft Hij ons een plaats gegeven in diens Persoon". 1. 22 v.: 
"God heeft Christus aan de Kerk geschonken als Hoofd van alles: zij 
is zijn Lichaam, vol van zijn energie, die alles in allen uitwerkt". 5. 29: 
"Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat; maar hij voedt het en ver
zorgt het, zoals Christus doet met zijn Kerk, omdat wij ledematen zijn 
van Zijn Lichaam" 4,4 v.: "Eén lichaam en één geest zijt gij, zoals ge ook 
geroepen zijt tot één hoop, die uit uw roeping opbloeit; één Heer, één 
geloof. één doopsel, één God en Vader van ons allen, die is boven 
alles, over alles en in alles'' 4, 11 vv.: Christus is het geweest, die 
sommigen tot apostelen heeft aangesteld, anderen tot profeten, 
evangelisten en leraars, alles met het doel om de heiligen tot volledige 
plichtsvervulling te brengen, om zodoende op te bouwen het Lichaam 
van Christus. En dit zo tot den tijd, dat we allen tot de eenheid des 
geloofs en van de kennis van Gods Zoon zijn gekomen, dat we ge
worden zijn een volwassen man, en de mannenmaat van den volkomen 
Christus hebben bereikt. Dan zullen we geen onmondige kinderen meer 
zijn, die worden her en der geslagen en voortgedreven door elke vlaag 
van lering, door het bedrog van de mensen, door sluwe verleiding 
tot dwaalleer. Maar we zullen de waarheid vasthouden met liefde en 
zó naar allen kant uitgroeien overeenkomstig Hem, Christus, die ons 
Hoofd is. Door Hem wordt het hele lichaam georganiseerd en saam-
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gehouden, omdat elk gewricht zijn taak heeft te volbrengen met de kracht 
aan ieder afzonderlijk lidmaat toegemeten. En zó wordt de groei van het 
lichaam voltrokken, dat het opgebouwd worde in liefde". 
In deze zelfde lijn noemt de brief aan de Hebreeën ( 6,6) de zonde een 
verscheuren van het lichaam van Christus. De zondaars hebben immers 
"den Zoon Gods opnieuw gekruisigd". 

Was Adam het hoofd van het mensen~geheel, n at u u r 1 ij k bekeken, 
Christus is het hoofd geworden van het mensen~geheel, bezien uit boven~ 
natuurlijk oogpunt. 
Als de godsdienst een contact is tussen de Godheid en de mensheid, dan 
is dat contact wel het meest handtastelijk in Christus, God èn mens. 
Als de mens alle z.g. rijken van de natuur in zich omdraagt, dus een 
samenvatting is van de wereld; dan is Christus de hoeksteen, die de twee: 
God en Mens, tot één maakt; dan is inderdaad het heelal saamgevat 
in Christus: "instaurare omnia in Christa". 
En dan komen wij, ledematen, allemaal samen in ons hoofd: Christus; 
en dan zijn wij, mensen, actueel of potentieel ingekaderd in een "ge~ 
meenschap van heiligen". 
Het besef hiervan brengt ons gemeenschaps~zin en liefde ook voor het 
geheel. 
Als opwekking mag gelden wat de genoemde brief aan de Hebreeën zegt 
( 6.10): "God is niet onrechtvaardig en Hij zal daarom uw arbeid niet 
vergeten, noch de lief de, die ge om Zijn naam getoond hebt door het 
dienen van de heiligen voor en na". 

("Roeping", lle jaargang, No. 11, 1933). 
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DE H. IGNATIUS VAN ANTIOCHIE 

D E tijd van keizer Traianus (98-117) was misschien wel de 
meest glorieuze van de Latijnse cultuur, zoals die sedert 
Augustus haar richting genomen had. 

Wel woekerde ook onder hem nog voort de vreselijke kwaal. wier 
bestrijding zijn voorganger Nerva had aangevangen met boerderijen1.. 
aanleg en 't stichten van een ondersteuningsfonds voor grote gezinnen: 
de ontvolking van Italië; maar het zo wondere expansievermogen der 
Romeinen toonde zich weer eens in de verovering van Dacië, Armenië 
en Mesopotamië. Krachtig werden de streken aan Rijn en Donau, dra 
ook die aan den Euphraat geromaniseerd. 
De legioenen bewezen hun gevechtswaarde, al was er een volle eeuw 
vrede geweest. Het rijk bereikte een uitgestrektheid als nimmer te voren, 
en ook later werd zijn omvang niet groter meer. 
Ook in de binnenilandse aangelegenheden toonde zich deze keizer met 
officiersgaven en officiersneigingen bekwaam en handig. Den hogen 
Romeinsen Senaat, die door Domitanus (81-96) danig was gekleineerd, 
gaf hij weer adem. 
En tussen dat college en den keizer kwam van lieverlee de beste ver
standhouding. 
Als de stenen verkondiger van zijn grootheid door de eeuwen heen 
rijst daar nog op het Forum Traiani te Rome de prachtige zuil omhoog. 
omslingerd met de krijgstaferelen van zijn dappere legers, en vroeger 
het beeld van den keizer op haar top dragend. En na zijn dood noemde 
men hem nog lang "den Besten", en begroette men een nieuwen keizer 
met den zegenwens: "Moogt ge gelukkiger wezen1 dan Augustus, beter 
dan Traianus". 
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Onder Traianus' regering ontplooide de Romeinse letterkunde nog 
eenmaal haar bloesems, de laatste. Tacitus beschreef in schitterend 
kunstproza de regeringen van de keizers van Tiberius tot Nerva, en 
leidde, zij 't niet zonder effectbejag, de psychologie in de geschied
schrijving binnen. Even scherp en pittig was het dichtwerk van Iuvenalis, 
die eeuwig hekelde, maar nooit uit den toon viel. 
Plinius dicteerde belangrijke brieven; vooral zijn correspondentie met 
Traianus is van gewicht. Te Chaeronea in Griekenland zat Plutarchus 
nijver te werken aan zijn paren van levensbeschrijvingen van Grieken 
en Romeinen, waarin trots het gewichtig en geleerd doen toch iets be
koorlijks steekt. 
Ook in het Grieks, doch in heel anderen geest, schreef de bisschop van 
Antiochië, de tweede na St. Pieter, een zevental brieven. 
Deze brieven van den H. lgnatius van Antiochië werpen door hun 
bestaan een donkere vlek op keizer Traianus' regeringsglans; ze zijn 
voor het merendeel gericht aan de gemeenten van Klein-Azië, en ver
vaardigd op den tocht van den1 Heilige naar Rome, den marteldood 
tegemoet. Traianus .was dus een kerkvervolger. 
Want wàt er ook onzekers mag zijn in de martelaars-acten van dezen 
Heilige, eerst uit de vierde of vijfde eeuw dagtekenend, of in 't ge
schiedverhaal bij Simeon Metaphrastes en in de Griekse menaeen, het 
feit van zijn marteldood staat vast. En de poging van Harnack om 
zijn doodsjaar tot 138 terug te schuiven op grond van den schematischen 
vorm van den Antiocheensen bisschop-cataloog (bij Eusebius) is 
mislukt. 
St. Ignatius onderging den marteldood onder Traianus. Trouwens het 
rescript van Traianus in 111 aan Plinius, destijds landvoogd in Bithynië, 
die 's keizers raad had gevraagd, hoe hij zich te gedragen had inzake 't 
vervolgen der Christenen, klaagt dezen keizer aan als kerkvervolger. 
Laat er van dezen H. lgnatius al bitter weinig bekend zijn, zijn brieven 
zijn iets heerlijks. 
Daaruit komt u dan toch zijn rijke ziel tegemoet. Uit dat oosters-getinte 
Grieks met zijn stoute beelding en statigen zwier waait u de geur van 
den Christus tegen. Wat malen we om Ignatius' geboorteplaats en af
komst, als zijn brieven ons hem doen kennen als een echten Christus
prediker, als een heilige met offerzin en lijdenslust, met een kloek en 
klaar gemoed? 't Pleit voor de eerste Christenen, dat hun geestesaan-
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dacht dermate gekeerd was naar 't bovenaardse; dat ze de levens
omstandigheden der Apostolische Vaderen te verhalen hebben1 nagelaten; 
alleen de wedergeboorte van Jesus Christus, en diens groeiing en uit
bloeiing in den mens hebben reële waarde. 

Van lgnatius' hand zijn er zeven brieven overgeleverd. Over die brieven 
en over hun aantal spreekt reeds Eusebius van Caesarea in zijn machtig 
werk, dat de kerkgeschiedenis beschrijft tot aan de éénwording van het 
Romeinse rijk onder keizer Constantijn. Gelijk achteraf gebleken is, 
zijn er naderhand nog vijf brieven onder lgnatius' naam in omloop ge
bracht en tegelijk daarmee de zeven eerstgenoemde omgewerkt en uit
gebreid. Wanneer dat geschied is? De interpolator toont zich behept 
met het Apollinarisme; sporen van latere dwalingen zijn niet bij hem te 
vinden. De tijd der omkering is daarom niet te stellen vóór 't eind 
der vierde of 't begin der vijfde eeuw, maar waarschijnlijk ook niet 
later. 
Zo bestaat dan deze langere verzameling, de zogenaamde Pseudo
Ignatius, nog vergroot door een soort van lofspraak op St. Ignatius: de 
"Laus Heronis". Daarnaast hebben we een collectie van de zeven kor
tere brieven, met toevoeging van de vijf gefingeerde. Deze laatste ver
zameling bestaat in 't Grieks, in 't Latijn en in 't Armenisch. 
In de middeleeuwen gingen op naam van lgnatius bovendien nog drie 
korte brieven; twee aan den Apostel Joannes en één aan de Maagd 
Maria, en 't antwoord van deze. Ze zijn handschriftelijk en letter
kundig te speuren tot de dertiende eeuw; hun ontstaan zal daarom wel 
kort vóór dien tijd te stellen zijn. iZe bestaan alleen in 't Latijn; en 
sporen, dat ze uit het Grieks zijn vertaald, zoekt men er vergeefs. Wel 
een aanwijzing, dat in 't Westen hun bakermat ligt. 
Al deze uitbreidingen en omwerkingen van de zeven brieven van St. 
lgnatius mogen ook al veel zwarigheid en last hebben bezorgd aan de 
critici, ze getuigen in ieder geval krachtig voor het gezag, dat de 
H. Martelaar te allen1 tijde bezat. 
De felle strijd ontbrandde over deze aangelegenheid na de middeleeuwen, 
toen de oorspronkelijke zeven kortere brieven werden teruggevonden. 
Een stap tot de beslissing brachten de in 't rampjaar 1672 verschenen 
"Vendiciae lgnatianae" van Pearson. 
Sedert is het na nog wat gebakkelei over en weer zoetjes aan vast 
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gaan staan, dat de zeven kortere brieven die zijn, welke door Eusebius 
worden genoemd, en dat die inderdaad zijn toe te wijzen aan lgnatius 
van Antiochië, martelaar onder Traianus. 

Als letterkundig werk zijn deze brieven waarachtige parelen. Niet om 
de smijdigheid van 't gebruikte Grieks, maar omdat u daaruit een 
grote figuur tegemoet treedt. Zeer juist zei Pressensé in zijn boek "Trois 
premiers siècles": "de Apostolische Vaders zijn geen grote schrijvers. 
doch grote karakters". Zelfs die vijandig staat tegenover 't Christen~ 
dom, moet erkennen, dat de Christus~idee voor den schrijver van 
deze brieven een realiteit was, dat ze was de draagster van zijn ideale 
strevingen. 

Op zijn reis naar Rome dan landde lgnatius te Smyrna, en vandaar 
schreef hij aan de kerken van Ephesus, van Magnesia aan den Maeander, 
van Tralles, van Rome. Gedurende zijn daaropvolgend oponthoud te 
Troas richtte hij een brief aan Philadelphia, aan Smyrna, en, afzonder~ 
lijk, aan zijn collega den bisschop van Smyrna, den H. Polycarpus. Dat 
verband is uit de brieven zelve op te maken. 
Geboeid wordt de Heilige naar Rome getransporteerd. Op die boeien 
beroemt hij zich in al die brieven: "Ik, de geboeide". En in den brief 
aan de Ephesiërs noemt hij die boeien edelstenen1: "Moge u niets aan~ 
genaam wezen, mijn broeders, behalve Degene, voor Wien ik draag 
de ketenen, die geestelijke edelstenen en in Wiens kracht het mij door 
uw gebed gegeven zij, eens op te staan". Die boeien herinneren hem aan 
zijn Meester: "Niets zichtbaars of onzichtbaars zal mij tegenhouden, om 
tot den Christus te geraken. Vuur, kruis of troep van wilde dieren; 
snijden, verscheuren, vermorzelen van 't gebeente of kerven van mijn 
lichaam; alle verschrikkingen en plagen van den duivel mogen over in.ij 
neerkomen, als ik maar Jezus Christus genaak" (Rom. 3). 
Is dat niet de echo van 't Apostelwoord, van het woord van Paulus 
uit Tarsen? Dat ook zo fier klonk langs de stranden van 't oostelijk 
bekken der Middellandse Zee; "ik, Paulus, de geboeide in den Heer?" 
Maar heroïsch wordt hij, lgnatius, en aangrijpend wordt zijn taal, als 
hij wil voorkomen, dat de Christenen te Rome voor hem ten beste 
spreken; de martelkroon mocht hem eens ontglippen. Dan schrijft hij 
dit fraaie beeld: "Ik ben de tarwe Gods, en .door de tanden der wilde 
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beesten wil ik gemalen worden, opdat men mij bevinde een zuiver brood 
van deni Christus. Hits liever de wilde beesten op, dat ze mij tot een 
graf worden en niets van mijn lichaam overlaten: ontslapen, strek ik dan 
niemand tot last. Dàn zal ik in waarheid een leerling van den Christus 
wezen, wanneer de wereld zelfs mijn lichaam niet meer ziet". 
Een ogenblik klinkt er wrevel in zijn woord, wrevel over de behande~ 
ling onderweg: "Van Syrië tot Rome vecht ik al met wilde dieren, over 
land en over zee, bij nacht en bij dag, gebonden als ik ben aan tien 
luipaarden; een rot soldaten, d~e door bewezen weldaden nog snoder 
worden". 
Maar hij bedwingt zich weder: "Onder hun mishandelingen word ik 
alvast geschoold". En dan roept hij weer uit: "Och, moge ik van de 
dieren genieten, daar ginds voor mij gereed gehouden: dat ze voor mij 
gereed staan, daarom bid ik. Ik zal ze strelen, dat ze me kortweg ver~ 
slinden en niet me uit vrees niet aanraken, gelijk ze bij anderen deden. 
En als ze vanzelf onwillig zijn, zal ik ze dwingen: vergeeft me: ik 
weet wat mij goed is. 
Niets zullen baten de aanlokkelijkheden der wereld noch de konink~ 
rijken dezer wereld. Beter is het mij te sterven voor Jezus Christus dan 
te heersen tot de einden der aarden!" 
Dacht Ignatius bij deze laatste woorden aan de trotse heersersfiguur 
van die dagen, die aan het keizerschap zijn grootsten glans, aan het 
Romeinse rijk zijn grootste uitbreiding gaf, aan Traianus? Men zou 
het vermoeden. 
In ieder geval voelt Ignatius zich groot als martelaar. En in dat gevoel 
wekte hij in het begin van zijn brief de Romeinen al op, dat ze God 
zouden danken "omdat Hij den bisschop van Syrië had waardig gekeurd 
om van het Oosten naar het Westen te worden ontboden". Waarbij 
hij dan, met een woordspeling op de termen, die de Grieken voor 't 
westen en 't oosten gebruiken: ondergang en opgang, laat aansluiten: 
,,'t Is schoon onder te gaan, van de wereld weg, heen tot God; om 
op te gaan in Hem". Waarlijk een held, en een held met Oosters 
temperament. En roerend en vol tragiek is Ignatius' "nearer my God, 
to thee". waar hij aan die van Smyrna toeroept: "Dichter bij het slag~ 
zwaard, dicht bij God; dicht bij de wilde beesten, dicht bij God". 
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Il. 

De zeven brieven van lgnatius vormen samen slechts weinige bladzijden. 
Maar ze zijn vol, vol van des martelaars leven, vol ook van 't leven 
van zijn tijd. 't Zien van de lijst dier brieven alleen reeds zou dit laatste 
doen veronderstellen. De namen van Ephesus, Smyrna, Antiochië zijn 
al eetl! geschiedenis. 
Ephesus. die om haar tempel van Artemis zo bekende en op haar tempel 
zo trotse stad van het twaalfstedenland lonië. 
Smyrna, de voorname handelshaven, wier bedrijvige kooplieden er toch 
nog een eer in stelden, dat Homerus te Smyrna geboren heette. 
Antiochië aan de hoofdrivier van Syrië in den Diadochentijd gesticht en 
in enkele jaren tot wereldstad uitgegroeid. 
Maar niet van de antieken alleen zweefden hier de herinneringen, van 
het Christendom óók. Ephesus was de stad van Paulus en Joannes; 
Antiochië de oude Petrus-stad. 
De belangstelling van lgnatius hebben gewekt de grote handelssteden 
van 't Hellenistische Oosten. Wel niet bij toeval; neen: omdat door 
die steden de bedding van de gedachte-stromingen ging. Als men met 
aandacht de brieven van lgnatius leest, dan vormt zich voor ons stil-aan 
een beeld van het drukke geestesleven in Klein-Azië rond het keerpunt 
der eerste eeuw. 
Daar lag nu het brandpunt van den geestesstrijd. De diensten van 
Mithras en lsis, met alle mysteriën, alle wijsgerige stelsels gistten daar 
als in één groten heksenketel. En de neerslag, het Syncretismus, de 
godsdienst, uit alle godsdiensten, tevens de vermoording van allen gods
dienst was een werkelijk gevaar voor het ontkiemende Christendom. 
Tegen de dwalingen der eeuw gaan lgnatius' waarschuwingen uit. En 
al worden niet de námen der stelsels genoemd, al valt vaak de be
strijding abrupt in, gelijk dat bij geschriften voor ingewijde lezers be
stemd, natUurlijk is, de grote lijnen, de grondslagen van de wijsgerig
godsdienstige systemen, staan er met klare woorden te lezen. 
Dat is het geval met de doketen, die de realiteit van de menswording 
ontkenden. Tegen hen had reeds de Apostel Joannes de stem verheven. 
Die dwaling tastte het Christendom aan in zijn fundament. Aan die 
van Tralles schrijft lgnatius waarschuwend: "Maakt u doof. als iemand 
tot u spreekt buiten Jesus Christus, die van David stamt, die uit Maria, 
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die wezenlijk geboren werd, at en dronk: die wezenlijk geleden heeft 
onder Pontius Pilatus, wezenlijk werd gekruisigd en stierf, ten aan
schouwe van die in den hemel. op de aarde en onder de aarde waren: die 
ook wezienlijk verrees uit de doden" .. " Zo evenwel, gelijk sommigen, 
atheïsten, dat is ongelovigen, beweren, dat Hij in schijn geleden heeft, 
terwijl ze zelf ook maar in schijn bestaan: - waarom ben ik dan geboeid, 
waarom verlang ik dan met de wilde dieren te strijden? Sterf ik dan 
ten onrechte?''. .. 
En aan de gelovigen van Ephesus: "Onze God J esus Christus werd in 
den schoot gedragen door Maria volgens de beschikking van God, - wel 
uit het zaad van David. - maar toch van den H. Geest, Hij is geboren, 
Hij is gedoopt om door Zijn lijden het water te reinigen". Gloedvol 
voegt hij er aan toe: "En aan den vorst dezer wereld bleven onbekend: 
Maria's maagdelijkheid, en1 haar baring, eveneens de dood des Heren, 
drie mysteriën van wereldroep, maar die toch gewrocht zijn in de stilte 
Gods". 
In den brief van Smyrna vinden we weer de wezenlijkheid van Christus' 
lijden en opstanding benadrukt: en weer de vraag: "Als dat alleen in 
schijn is geschied, dan ben ik voor een schijn geboeid. Waarom gaf ik me 
dan over voor den dood door het vuur, door het zwaard, door de wilde 
dieren?" Tegen de aanhangers van Cerinthus, die het Jodendom met het 
Christendom wilden vereenzelvigen treedt hij duidelijk op in zijn brief 
aan Magnesia: waar hij dan tenslotte uitroept: ,,'t Is onzinnig, Christus 
Jezus te belijden en aan het Jodendom te doen. Want het Christendom 
heeft niet in 't Jodendom geloofd, doch het Jodendom in 't Christen
dom." En aan die van Philadelphia: ,,Immers enigen hoorde ik zeggen: 
als ik het bij de ouden niet vind, in 't Evangelie geloof ik niet. En op 
mijn gezegde : daar staat het geschreven, antwoordden ze : dat staat 
nog te bewijzen. Mij telt voor de oudheid Jezus Christus. Onaantastbaar 
bewijzen zijn zijn kruis en zijn dood en zijn opstanding, en zijn geloofs
leer...... Schoon zijn de priesters (der Joden) maar beter is de Hoge
priester, wien 't heilige der heiligen is toevertrouwd, wien alleen zijn 
overgegeven de verborgenheden Gods. Die ook de deur is, waardoor 
binnengaan Abram en Izaäk en Jacob en de profeten, en de Apostelen 
en de Kerk" ..... . 
Doceten en Judaïzanten valt hij samen aan in den brief aan Smyrna: 
"Enigen in hun onwetendheid erkennen Hem niet, of liever: ze worden 
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door Hem niet erkend, zij, de verdedigers van den dood meer dan van 
de waarheid. Hen overtuigden niet de profetieën, niet de Wet van 
Mozes, en niet tot dusver het Evangelie noch onze individuele marte~ 
lingen. Over ons namelijk denken ze hetzelfde. Wat baat het, dat 
iemand mij prijst, terwijl hij mijn Heer lastert door niet te willen 
toegeven, dat Hij het vlees aannam. Die dat niet toegeeft, heeft Hem 
volkomen verloochend; hij is een doodgraver." 
Tal van andere trekjes treft men in de weinige bladzijden van Ignatius 
aan, die aanwijzingen geven over wat er al omging in de geesten, in 
de landen van Klein~Azië. En die bestrijdingen, want polemiek is het 
hier, stemmen wonder wel overeen met de beschrijvingen daarvan bij 
Irenaeus eni in de Philosophoumena, waarschijnlijk · het werk van 
lrenaeus' leerling Hippolytus. 

De strevingen, de idealen van lgnatius ! 
Als glanspunten van het Christendom schitteren den martelaar in de 
ogen : de eenheid der Kerk en het wonder der Eucharistie. 
De ketterij noemt hij een dodelijk gif. En alleen die binnen 't altaar 
blijft, keurt hij het praedicaat "zuiver" waardig. Waar hij de Ephesiërs 
waarschuwt tegen de verleiding van nieuwigheidzoekers, daar noemt 
hij hen "de stenen gereed gelegd voor den opbouw van 's Vaders huis; 
en die stenen worden in de hoogte getild door het werktuig van Jesus 
Christus, dat het kruis is; en als hijskoord dient de H. Geest". 
Elders vinden we : "Waar verdeeldheid is, daar woont God niet. Aan 
al degenen die boete doen, schenkt God vergiffenis, ais ze zich bekeren 
tot de eenheid". Schier op elke bladzijde wordt van die eenheid gespro~ 
ken. Hartstochtelijk en dweperig zouden we dien drang naar eenheid 
noemen, wisten we niet, dat daarin het leven der Kerk steekt, en voelden 
we niet, dat de grote martelaar daarmee het kardinale punt van het 
christelijke programma meende te raken. Dat de Doceten, de ketters; 
zich van de Eucharistie terugtrokken, beweert St. lgnatius. Men heeft 
van die bewering tegen hem een grief gemaakt. Hier was hij onbetrouw~ 
baar, aangezien niemand anders dat vertelde, en dit toch uit hun leer 
niet volgde. Doch men had lrenaeus niet nauwkeurig gelezen en nog 
minder zich doordrongen van dien . bloesem van 't godsdienstig leven, 
die de H. Eucharistie heet. 
"Zij onthouden zich van de Eucharistie en van 't gebed," zegt Ignatius, 
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"daar ze niet erkennen, dat de Eucharistie het vlees is van onzen Zalig
maker Jezus Christus, dat voor onze zonden heeft geleden en dat de 
Vader uit goedgunstigheid verwekte. Die daarom deze gave Gods be
strijden, sterven in weerspannigheid. Het ware hun goed, te beminnen, 
opdat zij ook opstaan. Het is behoorlijk, zich van dezulken af te houden, 
en zich in zijn particulier leven noch in 't openbaar over hen uit te 
laten, maar zijn aandacht te schenken aan de profeten, aan het Evan
gelie vooral." 
De kerkelijke eenheid en de H. Eucharistie brengt hij herhaaldelijk met 
elkander in verband. 

De geest van dezen "moriturus" verheft zich meer dan eens tot een 
soort van mystiek. Niettemin speelt daar ook in allerlei wat hij in 't 
volle leven zag ! Van beelden uit het dagelijks leven wemelen de brieven. 
Aan Polycarpus zegt hij vermanend: "Wees matig als een athleet van 
God : de uitgeloofde prijs is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven ....... . 
De tijdsomstandigheden vragen naar u, zoals de stuurlui naar de winden 
en ·de door storm geteisterden naar de haven.......... Sta vast als een 
aanbeeld dat wordt gebeukt............. Strijdt te zamen, loopt te zamen, 
slaapt samen, staat samen op ......... " .. Maakt U bemind bij Hem, dien ge 
dient en van wien ge uw soldij ontvangt. Niemand uwer worde deser
teur. Uw doopsel blijve u als een wapening, uw geloof als een helm, uw 
liefde als een speer, uw lijdzaamheid als een hele uitrusting". 
In den brief aan Philadelphia schrijft hij over den bisschop van die stad: 
"Zeer heb ik zijn bescheidenheid bewonderd; door zijn zwijgen vermag 
hij meer dan die ijdele dingen zeggen. Hij klinkt samen met de geboden 
gelijk met de snaren de lier". 
Eenzelfde beeld in den brief aan Ephesus : "zodoende voegt het u, u 
neer te leggen bij het inzicht van den bisschop, gelijk ge ook doet, Uw 
eerbiedwekkende priesterschap is zo in harmonie met den bisschop als 
de snaren met de lier". En hier gaat hij dan voort: "Uw eensgezindheid 
en uw een1stemmige liefde is een lied op Jezus Christus. Ook gij, een
lingen, wordt een koor, opdat ge, in eenheid samen zingend, Gods lied 
aanheft en tegelijk en in één toon door Jezus Christus tot den Vader 
zingt". 
En het dorre, onaantrekkelijke, dode, dat hij vindt in de taal van hen, 
die niet van Jezus spreken, drukt hij uit door dit plastische beeld: "Die 

30 



niet van Jezus spreken, die zijn me grafzuilen, waarop alleen de namen 
van mensetll gegrift staan". Bij die woorden rezen in de verbeelding van 
den antieken mens wel de gravensteden langs de grote verkeerswegen 
met haar troosteloze rijen van monumenten, die niets dan namen bewaren. 

Nog altijd kijken wij voor de cultuurgeschiedenis van de eerste eeuwen 
onzer jaartelling te veel naar Rome. Klein~Azië is dan een veel zuiverder 
spiegel van het wereldbeeld. Maar dan zullen óók, zo niet voornamelijk, 
de kerkvaders de bronnen moeten worden : lgnatius van Antiochië, 
Polycarpus van Smyrna, lrenaeus, Hippolytus. Want die hebben met 
volle belangstelling nagegaan, wat er in de geesten huisde en woelde ; 
voor hen lag dáár als 't ware de strijd om 't leven, om 't bestaan. 

("Van onzen Tijd", 17e jrg. nr. 39 - 41, 1917) 
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WAAROM ALTIJD WEER AUGUSTINUS? 

A L wordt het aspect van de wereld-buiten-ons nog zo druk en 
veelvormig, de menselijke geest staat ontegenzeggelijk naar 
zich zelf gekeerd, meer dan in de vorige eeuw, meer misschien 

dan ooit te voren. Maar ook niet-gewild wordt 's mensen geest tot naar
binnen-kijken gebracht. Getrokken wordt hij daartoe door zijn eigen 
leven te leven. En dit geschiedt in alle tijden, is niet aan een bepaald 
tijdperk gebonden. Want de mens blijft steeds dezelfde. De eerste naam 
dien de mens vindt voor zijn innerlijk gebeuren, is die van tweestrijd. 
Uit het feit van de waarneming van dat gebeuren als een tweestrijd zou 
men kunnen besluiten tot de eenheid van den mens, als het éne objectief 
dat de twee heterogene werkingen opvangt. Maar de sterk-sprekende 
tweeheid schijnt voor het bewustzijn het helst te worden belicht. De in
nerlijke verscheurdheid blijft het klaarste getuigenis voor de menselijkheid. 
Menigeen beleeft een tijd, waarin hij zich druk maakt over den loop van 
't heelal en bewonderend staart naar de grootheden van de physka: 
alles volgens maat en gewicht en vasten regel. En hij wordt onrustig over 
zich zelf: of zijn levensgang dan ook naar een wet zou verlopen? En een 
tijd, dat alles los wordt, dat hij zoekt naar de vastheid, die hij niet vindt. 
En hij doet aan twijfel, hij wordt sceptisch gezind. En een tijd, dat hij 
overhelt, om het rechte pad te verlaten, uit overweging, soms: dat het 
niet te bewandelen is; soms: dat het niet zo zeker het juiste is. 
En een tijd, dat hij alle twijfels en alle zijsprongen bestrijdt en aan den 
kant van de berusting blijft hangen. 
Deze schommeling van zijn levens-kompas, hoe dan ook gekleurd, kent 
iedereen. Al moet er dadelijk worden bijgevoegd, dat de uitslag van de 
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naald niet bij allen even groot is en dat evenmin de spanwijdte bij allen 
in even korten tijd wordt doorlopen. 
Maar bij ieder zet zich dientengevolge het besef vast, dat hij leeft in de 
mogelijkheden, om naar beide kanten verder weg te schommelen. 
En, omdat de éne kant zich aan het bewustzijn vertoont als een verhe
venheid, of liever als een stijging, en de andere als een daling, een val, 
wordt er een levens-onrust geboren, die eigenlijk nooit eindigt. Zelfs 
als alle hulpmiddelen van de boven-natuur zijn aangewend, blijft de 
absolute verzekerdheid van onzen opgang ons nog ontzegd. Dit is door 
't Concilie van Trente zelfs uitdrukkelijk verklaard, en St. Hieronymus 
en St. Augustinus hadden daarover al lang van te voren het hunne gezegd. 
Zo schijnt de subjectieve onzekerheid een wezenskenmerk van onze men
selijkheid: de mens zal immer tussen de twee polen zweven. In de siddering 
van zijn levens-kompas wordt zijn mens-zijn vervuld. Die dynamiek van 
het leven, in ons bewustzijn zo krachtig sprekend, lijkt ons het aller
eerste wat aan onze natuur eigen is. Stemt het ons daarom zo menselijk: 
als de verdorvene dicht genaderd tot den negatieven pool, te midden van 
de verdorvenheid toch nog iets van zijn dynamiek voor het hogere laat 
blijken; en als de tot hoge volmaaktheid gekomene nog op zijn hogen 
trap duidelijk in zijn bewustzijn heeft b~waard zijn dynamiek tot het 
lagere? We voelen ons getrokken tot den misdadiger, die berouw toont 
en schreit; en we houden van het heiligen-leven, dat, zeggen we, goed 
den menselijken kant laat zien. 
En uit het besef van de eigen onstevigheid en de wankelbaarheid 
van het menselijk gemeen-wezen volgt de natuurlijkheid van het medelijden 
met die van onze stamgenoten, die in een of ander opzicht den negatieven 
pool zijn genaderd. 
Tevens ontstaat bij ons de drang en dringt zich de plicht op, om èn 
voor ons zelf èn voor anderen den bovennatuurlijken steun te vragen, 
die in de taal van de Kerk "genade" heet. 
Zo oefent op ons de meeste zuigkracht de mens wiens levensnaald van 
het negatieve naar het positieve de meeste graden van den boog doorliep, 
of dat negatieve dan vleselijkheid of ongeloof of andere misdadigheid 
heten moet. Dáárom altijd weer Augustinus. 
De potentialiteit van het mens-zijn is, zonder het aanwenden van scherp
zinnigheid, te tasten in dat leven, dat aan den enen kant tot hoge vol
maaktheid geraakte, .aan den anderen kant geruimen tijd opging in 't 
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z9eken van vleselijk genot, dat St. Augustinus zo simpel vertelt in zijn 
Conf essiones en waarvan hij in andere van zijn geschriften ook nog 
getuigt. Enige wellust in het verwijlen bij zijn eigen feit-geworden 
levenspotentie in dat stuk van 't menselijk twee-gevecht, welks éne 
front het weerspannige vlees is, bleef St. Augustinus altijd bij. 
Augustinus' zwaar besef "van 's mensen tweestrijd dreef hem in de armen 
van den duisteren Manes, en hij bleef negen jaar lang althans toe
luisterend aanhanger van de secte. 
Hij meende aldus de rust te kunnen bereiken van het pijnigend probleem 
van het kwaad in de wereld. 
Ten! slotte onbevredigd door het manichaeisch dualisme kwam hij bij de 
scepsis van de Nieuwe Academie terecht. Hij bleef daar niet lang; want 
het Christendom kreeg vat op hem. 

Maar hij heeft zich èn in het manichaeisme èn in de Nieuwe Academie 
ingeleefd, zoals hij het dadelijk in het Christendom deed. Niet zo maar 
oppervlakkig en ietwat luimig, neen, nijver heeft zijn geest zich op de 
giftige bloemen van de dwaling neergezet, gelijk hij later uit den thijm 
van het Christendom zo'n fijnen honing van bespiegeling en ascese puurde. 
Ook in dit opzicht heeft Augustinus' levens-kompas een grote uitslag
wijdte gekend, gesidderd van het ene naar het andere" Geen wonder, 
dat hij in zijn tractaat op St. Joannes zo diep gevoeld kan spreken over 
de tobberijen van den levensweg. 
In zijn Conf essiones heeft hij den tweestrijd in de mensenziel allerfijnst 
uitgerafeld: in zijn Civitas Dei bracht hij tot dien tweestrijd den gang 
van de geschiedenis terug, plantte hij dien strijd inzichtelijk van de indi
viduele mensheid op de collectieve mensheid over. 
Vandaar een innig meelij in hem met de dwalenden. In die lijn ligt wel 
het door hem geïnspireerd gematigd optreden tegen de Donatisten in 
411. En toen hij in 't eerst Pelagius bestreed, noemde hij diens naam 
niet met dien schonen eerbied voor den mens. 
Gelijk ook iedereen zijn gedistingeerde houding opvallen moet, als hij 
in zijn brieven met St. Hieronymus is slaags geraakt. 
Treffend is in alle gevallen zijn klaar besef, uit eigen ervaring gewonnen, 
van anderer potentieële inzichten, dat hem bracht tot mededogen met 
de soortgenoten. 
In zijn wijsbegeerte, die met zijn theologie samenvloeit, in ieder geval 
zich bij hem niet als iets zelfstandigs vertoont, legt hij het accent op de 
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ziel en op God, zoals hij dat in zijn Confessiones met scherpe intuïtie 
voorbeeldig toont, en later in zijn Soliloquia met even zoveel woorden 
zegt. Kon het anders bij den man, die in zijn zieleleven zoveel doorwor~ 
steld had, om eindelijk zijn God te vinden ? 
De mensenziel heeft hij onderzoekend in alle richtingen doorwoeld, zodat 
zelfs St. Thomas in de strakke lijn van zijn afgerond en architectonisch 
wijsgerig stelsel toch nog bij voorkeur de rake opmerkingen van St. Augus~ 
tinus aanvoert, al heeft deze het nimmer tot een vast wijsgerig stelsel 
gebracht en al is hij in menig opzicht Thomas' wijsgerig tegenvoeter. 
In tijden, waarin de wijsbegeerte haar aandacht bij voorkeur gekeerd 
houdt naar de mensenziel en de bewustzijns~gegevens: öf waarin ze het 
accent gaat verschuiven van de buitenwereld naar de eigen binnenwereld, 
zoals onze tijd, als de symtonen me niet bedriegen, bezig is te doen, 
dan komt St. Augustinus op bijzondere wijze in het middelpunt van de 
belangstelling staan. En in dergelijke tijdsgewrichten smaakt men weer 
beter het bekende woord van hem; intellege ut credas: crede ut intellegas". 
Waarbij dan de latijnse termen zijn op te vatten in hun latijnsen zin 
van "zich vertrouwend overgeven". en, "lezen tussen (de regels door r·. 
Alsof hij zeggen wilde: geef U over in vertrouwen, opdat ge tussen de 
in 't heelal zich schrijvende feitelijkheden door, de Absolute Realiteit 
kunt lezen, die daarachter schuil gaat. Spreekt hij in een van zijn preken, 
waarin hij het wonder van den jongeling van Naïm behandelt in dezen 
zin ook niet van "mirakels zien", maar "er ook doorheen zien" en "er 
achter kijken?" 
Zijn zielshonger naar God stilt hij daarna in zijn diepste geschrift "De 
Trinitate", als hij met zijn genialen vleugelslag recht in de Godheid 
vaart. 
Anders dan de middeleeuwer, geboren en getogen midden in den Chris~ 
telijken godsdienst, had St. Augustinus den bliksemflits gekend, die hem 
in de donkerte van het ongeloof opeens de realiteit van 't geloof deed 
zien. Het fascinerende van het oude geheimzinnige wijsgeren~woord 
"het licht", dat van de Pythagoraeërs af over Parmenides en den Jood 
Philo was binnengetreden in de verheven philosophie van het St. Jans~ 
evangelie, liet St. Augustinus nimmer meer los. Op tientallen van plaat~ 
sen in zijn werken heeft hij het over dat mysterieuze "licht". Wat niet 
te verwonderen valt bij den man, die van het zinnelijke leven steil tot 
de heiligheid klom, die van ongeloof en twijfel vrij plotseling tot de 
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klaarheid van het geloof kwam. Die vooral een geest bezat, begiftigd met 
intuïtie meer dan met discursieven logischen trek. 
Deze gesteldheid van den geest, die om haar "diep en erin kijken" als 
intuïtie~aanleg wordt aangeduid, is misschien moeilijk te beschrijven, maar 
we geven dadelijk toe, dat ze een grote span~wijdte heeft. Niet stap voor 
stap, niet van 't een tot het andere, niet zo heel voorzichtig, doet ze 
de gedachten gaan, maar met sprongen, met een tikje gewaagdheid. Maar 
waar deze aanleg aanwezig is, voelt men toch het meest de verhevenheid 
van het mensenverstand. En al zal de intuïtief~aangelegde moeilijk tot 
een vast wijsgerig stelsel geraken, dat immer traagzaam en met over~ 
denking, langzaam en met op~ en afweging wordt opgebouwd, het epi~ 
theton van wijsgeer zal men onweerspreekbaar aan zo iemand moeten 
toekennen, ent men zal spreken van zijn "diepte" en van de "wijde 
horizonten", die hij opent. 
Geen enkele tijd ontkomt aan de charme van den intuïtieven geest, en 
deze geniale "zieners" worden altijd aangezien als de grootheden, als de 
meesterproefstukken van het mensengeslacht. 
Ook hierom weer Augustinus. 
En moge er ook reden zijn om aan te nemen, dat ónze tijd, die, zoals 
ik in 't begin zei, zijn aandacht vooral naar binnen schijnt gericht te 
houden, daarom nog meer op Augustinus aanvalt, er zijn tal van gronden 
waarom alle tijd~perioden naar Augustinus opzien moeten. Doch ze komen 
alle neer op den in alle richtingen y.rijden uitslag van zijn levens~poten~ 
taliteit. Zo immers komt het, dat wij in hem den mens terugvinden, den 
mens in wien allerhande potentaliteiten tot feitelijkheden werden. Ten 
slotte een pracht~exemplaar van onze soort. 
En zo zal zonder enige narigheid van gevoelstoon voor verleden en toe~ 
komst mogen gezegd worden : 
"Augustinus und kein Ende". 

("Het Centrum", 28 Aug. 1930.) 
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DE BRABANTSE HEILIGE 

0 VE~ .het leven en doen van St. Odulphus hebben we slechts 
wem1ge gegevens. 
Maar over zijn verering als Heilige in de Nederlandse Kerk 

en daarbuiten zijn we ter dege ingelicht. Want in een Martyrologium 
van de St. Maria~kerk te Utrecht, dat dagtekent uit de twaalfde eeuw 
staat hij reeds als Heilige vermeld. 
Als zodanig komt hij ook voor in oude handschriften, toebehorend aan 
de Kathedraal van Atrecht, aan het St. Martinusklooster te Trier, aan 
het St. Laurentius~klooster te Luik, aan de St. Gudula~kerk te Brussel, 
en in meer andere. 
Van zijn verering getuigen, behalve de genoemde handschriften, het 
feit dat Oultjensplaat op Overflakkee, waar een St. Odulphus~kerk 

stond, naar hem is genoemd, en de lang zo liefdevol bewaarde herin~ 
neringen aan hem te Stavoren in Friesland. 
De berichten over zijn leven zijn ons vooral overgeleverd door Joannes 
de Beka, een Utrechtse Kanunnik uit de veertiende eeuw, en door de 
lateren: Miraeus en Molanus. 
Odulphus was de zoon van een adellijken Frank uit de Kempen. Hij werd 
priester en wilde kloosterling worden, maar op verzoek van zijn ouders 
bleef hij voorlopig te Oirschot en bediende er de kerk als pastoor. Doch 
zijn pastoorschap duurde niet lang. De trek naar het klooster werd hem 
te machtig : hij verhuisde naar Utrecht en stelde zich onder gehoor~ 
zaamheid van den Abt Fredericus. 
Wakend, vastend, biddend, de armen dienend leefde hij stil en vredig. 
totdat hij bij het verschijnen van een ketterij in Friesland, door den 
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bisschop werd uitgenodigd om daarheen te trekken. Hoewel reeds op 
gevorderden leeftijd, stak hij de Zuiderzee over en wijdde zich in Fries
land aan zijn zware taak. 
Temidden van zijn arbeid werd hij naar Utrecht geroepen, om een 
provinciaal concilie bij te wonen. Daarna ging hij weer naar Friesland, 
maar hij bedong bij zijn heengaan, dat hij te Utrecht zou mogen sterven. 
Niet lang bleef hij toen in Friesland, want zijn krachten waren gesloopt. 
Toen hij te Stavoren van wal stak, voorspelde hij aan de Friezen een 
inval der Noormannen. 
Te Utrecht strompelde hij met een stok naar de kerk, en de namen van 
de gelovigen tekende hij op in zijn boekje, altijd nog vol belangstelling 
en milde goedheid. Het verhaal liep, dat toen eens zijn cel afbrandde, 
zijn stok en zijn boekje ongedeerd bleven. 
Op hogen leeftijd stierf hij, met de eenvoudige woorden in den mond: 
"In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest". 
In zijn kroniek deelt Johannes de Beka mee, dat er op St. Salvators
kerkhof nog het huis van St. Odulphus stond, met dit Latijnse opschrift 
in zes-voetige verzen : 
Odulphus, sacrum quem Clara Brabantia ab Oirschot, 
Misit ad hoc templum, tras habitavit Presbyter Aedes. 

(De H. Priester Odulphus, ·dien het edele Brabant van uit Oirschot naar 
dezen tempel zond, heeft dit huis bewoond.) 
Dat is onze oude Brabantse Heilige uit de negende eeuw, uit den tijd 
toen Brabant nog maar eelli eeuw gekerstend was. 
En al is zijn levensbeschrijving kort en sober, wij voelen toch in dezen 
man iets van dat Brabantse, iets van het onze, iets van dat eigene dat 
we moeilijk kunnen beschrijven, maar dat we stellig kennen en terug
kennen. 

(Stencyl.) 
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EENVOUDIGE WAARHEDEN 

D E waarheid is, zegt men, eenvoudig. 
Dat zal zó wel wezen. Jammer is het maar, dat wij, mensen, 
eenvoudige dingen vaak zelf moeilijk gaan maken. 

De dialectiek, of hoe men dit vak noemen mag, is iets heel goeds en heel 
moois, als we dat instrument naar behoren hanteren. Maar aan dat vak 
is op den duur ook al een kwade reuk gekomen, omdat we de dialec~ 
tische middelen dikwijls gebruiken met draaien en kronkels, zó dat we er 
ons meermalen op betrappen, ons zelf te hebben omver geredeneerd, zó, 
dat we niet meer weten waar we van uitgingen of waar we naar toe 
willen. Menigeen van ons heeft bij een heftig dispuut wel eens moeten 
vragen: "Waar hadden we 't ook weer over?" of: "Wat had ik ook 
weer beweerd?" """ 
Als men heel nuchter sommige uitingen bekijkt, die in onzen tijd worden 
neergeschreven, wrijft men zich de ogen eens uit : wat staat daar toch ? 
Hebben de Bisschoppen zich alleen te bemoeien met geloof en zede111? 
't Is toch klaar als de dag, dat de Bisschoppen die uitwendige gemeen~ 
schap, die Kerk heet, moeteni besturen. Dat dit hun re c h t en hun 
p 1 ic h t is. 
Om me daarvan tè overtuigen, hoeft men cano.n 335 van het Wetboek 
van het canoniek recht me niet eens onder den neus te houden. En juist 
aan de talrijke raakpunten, die het geestelijke met het tijdelijke heeft, 
is het bestaan vàn een groot deel van het "Canoniek Recht" te danken, 
hebben de mensèn altijd gemeend. 
Of het moet zijn, dat zij, die beweren, dat de bemoeienis van den bisschop 
zich uitstrekt over geloof en zeden, dit aldus bedoelen : in dier voege. 
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dat hij zegging heeft daar waar 't practische leven in aanraking komt 
met geloof en zeden. Als de bedoeling zó is, kan men met die woorden 
vrede nemen. Maar dan is het verbijsterend van ongevolgelijkheid, te 
menen, dat daaronder niet zou te begrijpen zijn : het recht om een boek 
te veroordelen. Een recht, dat bovendien in Canon 1395 van het Kerke
lijke Wetboek aan den bisschop uitdrukkelijk wordt toegekend. 
En volgens canon 336, § 2 "heeft hij o.a. te zorgen, dat de zuiverheid van 
geloof en zeden bewaard blijft in geestelijkheid en v o 1 k; dat aan de 
g e 1 ov i g en, vooral aan kinderen en onontwikkelden, de spijze van de 
Christelijke leer wordt verstrekt ; dat in de scholen het onderwijs van 
kinderen en jongelieden wordt gegeven volgens de beginselen van den 
Christelijken godsdienst". 
Deze bestuursmacht ( potestas iurisdictionis) van den Bisschop vat men 
wel eens samen onder den naam van "handhaving der kerkelijke tucht". 
Op de redelijkheid van dit alles valt niet veel af te dingen. En wat er 
in dit opzicht van des bisschops onderdanen wordt geëist, wijst dezelfde 
rede al evenzeer uit. Dat de onderdaan den plicht heeft om aan een 
rechtens gebiedenden of verbiedenden overste te gehoorzamen, is aan 
niet den minsten twijfel onderhevig. Maar bovendien, al wordt er van 
den onderdaan niet absoluut gevergd dat hij den onderhavigen1 maat
regel voor zeker den besten houdt; niet, dat hij zijn eigen inzicht prijs 
geeft; - wèl moet er bij hem, op straffe van geen kerkelijk wezen te zijn, 
de bereidheid gevonden worden, de wilsvaardigheid om naar de voor
schriften der kerkelijke overheid te handelen. Dat is een redelijke, na
tuurlijke, voor-de-hand-liggende eis voor een waaraèhtig kind van onze 
Moeder de H. Kerk. "Tout cela est simple comme bonjour!" 
Maar wat een verwarring te allen kant, juist omdat we niet kerkel~k 
genoeg zijn. 
We horen de zuiverheid van iemands Katholicisme wel eens betwijfelen, 
omdat hij niet democratisch genoeg is. Doch omgekeerd, of haast omge
keerd, de bemoeienis van de kerkelijke overheid in disciplinaire gevallen, 
als een - dan te ver-gaande - leerstellige beslissing afkeuren. Net of de 
;directeur van. een school. als hij aan zijn leerlingen verbiedt lid van een 
dans-dub te zijn, daardoor te kennen geeft, dat hij alle dansen uit den 
boze acht. Deze directeur toont, meen ik, in eell! bepaald geval. een wijs 
man te zijn. Zo kan het een heel wifze maatregel wezen, uit onze sociale 
verenigingen de politiek te weren, en die dit doet, veroordeelt daarom 
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nog niet de politiek "an sich". Zo zou 'n gymnasium-rector, al had hij 
zelf dictatoriale neigingen, toch, zijn wijsheid raadplegende, aan zijn leer
lingen kunnen verbieden, lid van een of anderen fascistischen bond te 
zijn. En bij dat verbod nog de opmerking kunnen maken, dat "hèt 
fascisme" als stelsel, met een omschreven philosophisch fundament, ook 
vals is om zijn grondslag van de "onbegrensde almacht van den staat". 
Dat is allemaal, dunkt me, heel eenvoudig, volstrekt niets bijzonders. 
Als men bestuursmaatregelen "hic et nunc", maar niet voor meer ver
klaart dan ze zijn, als men maar niet van principiële beslissingen rept. 
waar alleen toepassingen van beleid zijn bedoeld. En aan dat beleid bij 
den Overste, die èn verticaal èn horizontaal verder kijkt ·dan de eenling 
in zijn engheids-sfeer, wordt heel vaak historisch, d.i. mettertijd recht 
gedaan door de feiten. 
Een heel eenvoudige, nuchtere, op ervaring en inzicht berustende bewe
ring is het ook, dat "im grossen und ganzen", de Katholieke mensen 
niet geestelijk volmaakt zijn, eru dat nooit waren en ook nooit zullen zijn. 
AI wordt dan ook tot hen de vermaning gericht, dat ze volmaakt moeten 
zijn, zoals de Hemelse Vader volmaakt is. En toch zal men van tal van 
deze on volmaakten, wil men hun geen onrecht doen, moeten zeggen het . 
woord uit Weber's Dreizehnlinden: "Sie sind gute Menschen, wie ich 
meine". En we zijn er van overtuigd, dat ze bij al hun zwakheden toch 
bij 0. L. Heer zelfs te boek staan als "gute Menschen". 
Aan de Katholieke geestelijken is zeker ook wel de vermaning gericht, 
dat ze volmaakt moeten zijn zoals de Hemelse Vader volmaakt is. En 
toch zal men terecht zeggen, dat ze "im grossen und ganzen" niet vol
maakt zijn, dat nooit waren en nooit zullen zijn. En toch ook "gute 
Menschen" een groot aantal van hen. Ze beloofden en beleven iets in
drukwekkends, het coelibaat: ze ·delen de Sacramenten uit, ook aan de 
geringen; ze dragen het Offer op voor heel de Kerk. En ze zijn gewone 
mensen, "gute Menischen", die meer dan de meeste anderen bidden, meer 
dan de doorsnee opofferings-gezind zijn jegens anderen. Maar volmaakt 
zijn ze niet. Nu mag men wel zeggen, dat een heilig priester een zegen is. 
Maar dat het genade-leven bij de gelovigen afhankelijk is van het wèl- of 
niet-heilig-zijn van de geestelijken, mag men niet zeggen. Want dat is niet 
waar.Het genadeleven voedt Christus en de middelen zijn de Sacramen
ten "ex opere operato", krachtens hun eigen aard: niets geldt hier de 
waardij van den bedienaar. De invloed van den heilige gaat niet uit 
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boven den overtuigings-invloed. En wordt zelfs niet vaak het respect 
bij den ongelovige voor den heilige zo maar voor overtuigings-invloed 
versleten, terwijl het bij een onvruchtbare, platoonse liefde blijft? 
Anders is het gesteld met het respect voor, met •de aanhankelijkheid aan 
de geestelijken bij de Katholieken. Bij hen is dat een gevolg van een 
doorleefd Katholicisme, moèt dit althans zijn. In de door Christus inge
stelde heilsorde is ·de geestelijke als contact-bewerker met Christus een 
voornaam element. 
En het lidmaat van die heilsorde kan daarom eigenlijk niet buiten de 
eerbiediging van den geestelijke - niet om den geestelijke, maar om God. 
In dit verband is het duidelijk, dat het z.g. anti-clericalisme - al wordt 
het misschien dikwijls tragischer genomen dan het verdient - een onge
wenst verschijnsel is onder de gelovigen. Dat men het zo min mogelijk moet 
bevorderen. En denkt men wel genoeg aan de psychologische feitelijkheid, 
dat een kwaal, een lichamelijke kwaal, maar ook een geestelijke kwaal, 
noodzakelijk verergerd wordt door er gestadig de aandacht op te richten? 
En dan wijs ik af het verwijt van het verdedigen van de vermaledijde 
"tactiek van het doodzwijgen"; ik bedoel alleen, dat men niet voorbij 
zal zien het psychologisch gevaar van relletjes en sensatie. 
Ook dit alles lijkt verbluffend van eenvoudigheid. 
In dit stuk - het anti clericalisme vertoont zich onder velerlei aspecten -
mag men, dunkt me, wel eens de dialectiek herzien ._ die door velerlei 
geschrijf in meer dan één geest een verworvenheid geworden is, een 
gestolde syllogismus die niet sluit. Een fijn "nachprobieren" van dialec
tische verwrongenheden is immer, maar toch zeker in verwarde tijden 
op zijn plaats. 
Het vorenstaande is geen uitlokking tot polemiek, geen verdediging van 
het minderwaardige-in-nood, geen verwijt, geen uitdaging. 't Is een 
simpel onder-de-aandacht-brengen van wat niemand vergeten mag en 
een poging om iets lezenswaardigs te leveren voor een studententijd
schrift. 

("De Dijk", Maart 1933) 

i2 



WAT HET KAPELLEKE AAN 
DEN MOERDIJK BETEKENT 

H ET is voor een katholiek zeker geen schande katholiek 
te zijn. Het is ook voor Brabant geen schande katholiek te zijn. 
Dat Brabant katholiek gewest is, zal niemand ontkennen. De 

andersdenkenden, die door de provincie verspreid wonen en op sommige 
punten, in heel enkele gemeenten zelfs de meerderheid van de bevolking 
uitmaken, kunnen het katholieke vóórkomen van Brabant niet veranderen. 
Bij de andersdenkenden zelf gaat Brabant door voor een katholiek land. 
Dit zijn waarheden zó eenvoudig, dat het haast onnózel is ze te uiten. 
Maar het komt herhaaldelijk voor in tijden dat de dialectiek hoogtij viert, 
dat men moet teruggrijpen tot de allereenvoudigste waarheden om zijn 
houding in bepaalde omstandigheden te verdedigen en zich niet tot aar-
zeling en twijfel te laten brengen. . 
Bij de oprichting van een wegkapelleke in de nabijheid van de Moer
dijkbrug, heeft die kronkeldialectiek den geest zelfs van enkele Brabantse 
katholieken tot aarzeling weten te brengen. Daarom is de terugkeer tot 
de eenvoudige redenering ook in dit geval niet misplaatst. 
Brabant is een katholiek land. Dat zeggen wij, Brabantse katholieken, 
aan ons zelf, maar ook aan de vreemdelingen. Niets onwaars, niets on
oprechts, maar ook zeker niets aanvallends of uitdagends is daarin ge
legen. 
Als we zelf van een reis buiten het gewest in Brabant terugkeren, dan 
zeggen de kerken ons, dat we ons in een katholiek land bevinden en -
wie zal dat wraken 1 - dat doet ons goed. 
En dat de vreemdeling, die ons land bezoekt, aan diezelfde kerken merkt, 
dat hij bij een katholiek volk terecht komt, dat zal hem, als hij katholiek 
is, waarschijnlijk goed doen, en, zo hij niet katholiek is, brengt het hem 
een door hem te waarderen wetenschap. Want dan zal hij naar die weten
schap zijn gedrag kunnen regelen: een beschaafd man moet dit op prijs 
stellen. 



De Moerdijkbrug is er nu. Holland is met Brabant verbonden. 
Een grote baan schiet van de brug af Brabant in, een grote verkeersbaan. 
Zoveel mogelijk vermijdt die baan de Brabantse plaatsen, en dus de ka
tholieke kerken. 
En toch is het gewenst, dat die over de Moerdijkbrug Brabant binnen
komt, onmiddellijk weet, dat hij een katholieke streek binnengaat. 
Daarom daar ter plaatse een Lieve V rouwe-kapelleke. 
Heel juist is vroeger in Brabantia Nostra gezegd: dat kapelleke zal aan· 
wijzen waar Brabant begint en hoè Brabant begint. 
Het gewest Brabant bergt een katholieke gemeenschap, het weg-kapelleke 
spreekt dus de volle waarheid. Wat kan daar op tegen wezen? Of hoe 
kan een andersdenkènde zich daaraan ergeren, 't zij hij benoorden de 
rivieren, 't zij hij in Brabant woont ? 
De verering van de Lieve Vrouw is kenmerkend katholiek, dûs ook 
Brabants. Bij ons heeft die altijd door gebloeid: door de middeleeuwen 
heen, door de reformatie heen: thans nog is zij een levende kracht in de 
Brabantse ziel. Is het te verwonderen, dat de Brabander zelf in zijn eigen 
land de Lieve Vrouw langs de weg wil zien? Is het niet zeer natuurlijk, 
dat hij zelf, als hij van buiten komend, zijn eigen grond betreedt, een 
eerste, en, als hij zijn eigen grond verlaat, eeJll laatste groet wil brengen 
aan de Lieve Vrouw? 
Van uitdaging of hindering van anderen is in de verste verte geen sprake. 
Maar die anderen moeten er ook niet op uit gaan om ergernis te zoeken. 

Heel Brabant, ook Brabanders in den vreemde, hebben met liefde een 
offer voor het kapelleke gebracht. We kunnen alweer zeggen : het ka
pelleke wordt gebouwd door heel Brabant. 
Laat heel Brabant het nu ook mee komen inwijden. Dit zal geschieden 
eenvoudig, maar echt. Géén ere-tribunes, geen toegangsbewijzen. Iedereen 
kan naderen gelijkberechtigd, zoals dat het geval is met zijn gebed tot 
de Lieve Vrouw. 
"Wie dit beeld vereert, moge hier genade en in de toekomst de eeuwige 
glorie vinden" (Rit. rom). 

("Brabantia Nostra" , 3e Jrg. , no. 11, 1938.) 
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HOE WIJ BRABANT ZIEN 

I N dit opschrift is het woord "wij" geen "pluralis maiestatis", ook 
gee11! "pluralis modestiae", in den zin van de oude rhetoriek. Waar
schijnlijk maakte zulk een pluralis alleen reeds dit opstel onsym

pathiek. 
Het meervoud "wij" is hier, inderdaad de aanwijzing van meer-dan-een. 
Het zou alleen de kleur kunnen hebben van een "pluralis sociativus". 
En die door "wij" aangeduide groep, waartoe ondergetekende zich ver
stout ook zich zelf te rekenen, wordt gevormd door de bewuste Braban
ters. En wat is Brabant in dit opschrift ? 
Is het de som van de Baronie en de Meierij, van de Kempen en de Peel, 
van het Markiezaat en1 het land van Cuyck ? · 
Is het de aanduiding van de mastbossen en de vennen en de melancho
lieke hei? Van de zijden petten en de poffersmutsen en de witte hoofd
deksels met linten van alle kleur? 
't Is dit alles en nog veel meer. 't Valt niet ineens te zeggen, wat het 
allemaal is. En het is ook onnodig heel den inhoud van 't woord na te 
gaan. Maar tot dien inhoud hoort de eigenschap van het katholieke, dat 
is het allergewichtigste. 
In ietwat dichterlijken trant gezegd is ;,Brabant" ons een lied met vele 
en velerlei thema's; maar de toon, waarin dat lied staat, is de katholieke. 

* * * 

Dat degenen, die aan de bewuste Brabanters een soort van chauvinisme 
toedenken - een zaak, die vooral in de na-oorlogse dagen vervloekelijk 
lijkt - het mis hebben, zou haast kunnen worden aangetoond door een 
bewijs uit het ongerijmde. 
Een eenheid van politieke geschiedenis valt er voor Brabant alvast niet 
te bespeuren. 
Over het ontstaan van zijn bevolking is 't onderzoek op verre na niet 
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geëindigd. Maar we weten toch wel zoveel, dat de bevolking van Bra
bant, als het in den Romeinsen tijd heel wazig voor den dag komt, een 
agglomeraat is van allerhande dooreengejaagde stammen. En een afzon
derlijk politiek leven heeft het ook daarna niet gekend. 
Zelfs als in de middeleeuwen uit allerlei verdelingen er een hertog
dom Brabant verschijnt, is het tegenwoordige Noord-Brabant daarvan 
een heel stille, onbetekenende hoek. Een soort van bloei is er waar te 
nemen, als het zoals heel veel andere landschappen in het hertogdom 
Bourgondië is opgegaan. Daarvan getuigen de kathedralen van Den 
Bosch en Breda, de oude kerken van onze dorpen, en onze eerbiedwaar
dige torens, alle uit den Bourgondischen tijd. Op 't eind daarvan tref
fen we ook hier-geboren geleerden aan. 
Tot politieke zelfstandigheid gekomen is het dus niet. Wat erger is : het 
werd uiteengescheurd. En de brokstukken van Noord-Brabant kregen 
een verschillend politiek leven, erkenden verschillende meesters, waren 
hier en daar zelfs enclave's te midden van land van heel andere gebieders. 
Die verscheurdheid bleef heel den reformatie-tijd door, en zelfs de be
handeling van de katholieken was helemaal niet eender in de Meijerij 
van Den Bosch, in de Baronie van Breda en in het Markiezaat van 
Bergen op Zoom, om van den betrekkelijk gunstigen toestand van de 
delen in Oost Brabant te zwijgen. 
Een beroep op de Brabanters als stammend van één geslacht, als horend 
van overlang tot één natie, als dragers van een groot verleden, 't zal 
alles even weinig gaan. 
Een kerkelijke eenheid is Brabant ook al nooit geweest. De juiste regeling 
van de godsdienst-voorziening vóór 1559, de onderlinge afhankelijkheid 
van de kerken, de grond van de bediening door zwarte en1 witte gees
telijken lijkt alweder een onontwarbaar raadsel. 
De bisdommen-indeling van 1559 hield helemaal geen verband met de 
grenzen van het tegenwoordige Noord-Brabant. En zelfs in 1853 
vielen de grenzen van de twee Brabantse bisdommen niet samen met de 
provinciale limiet, en ze doen dat thans nóg niet. Breda grijpt in Zeeland, 
Den Bosch in Gelderland. 
Een geografische eenheid dan ? 
Zijn oostelijke grens en vooral zijn zuidelijke zijn vrij grillig en vrij wil
lekeurig gemeten. Zó zelfs, dat ze op sommige plaatsen onzeker is. 
Een dialectische eenheid ? 
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Wie de streektaal van de Peel met 'die van de Baronie of van Bergen 
op Zoom vergelijkt zal bezwaarlijk tot een eenheid in dit opzicht kunnen 
besluiten. 
Voeg daar nog bij, dat het de laatste eeuwen politiek tot Noord-Neder
land heeft behoord, terwijl het te voren bij Zuid-Nederland was aange
sloten. Aspiratie' s naar politiek verband met België, zelfs met het Vlaamse 
land, leven er tot dusver zeker zo goed als niet, terwijl van een streven 
naar politieke zelfstandigheid er bij koel-denkenden, allerminst sprake 
kan zijn. 
Waar zou bijgevolg iemand de argumenten vandaan kunnen halen, om 
de Noord-Brabanters chauvinistische ideëen bij te brengen? 
Alle feitelijke gegevens ontbreken daartoe. 
Als dan ook in de laatste jaren de bewustwording van Brabant door
breekt en de zelf-bewustheid eeru feit is geworden, <lan denke men niét 
aan chauvinisme met zijn lelijken klank. 
't Is een eenvoudig verschijnsel van een volksgroep, die eeuwen in de 
knel zat en nu, tot vrijheid geraakt, zich tot iets in staat voelt. 
't Is als 't ware, de aanknoping aan den tijd-vlak-voor-de-reformatie, 
toen het intellektuele leven in Brabant begon op te komen, maar bij zijn 
geboorte werd lam geslagen. 
Na de vrijmaking is de volkskracht ongedeerd aanwezig, ja zelfs in 
zekeren zin is er energie op_gespaard. 
't Is de neiging en de drift om tot bloei te komen; want een bloeitijd 
heeft het gewest nog niet gekend ; tot den mannelijken leeftijd is het 
niet kunnen geraken. Het heeft een vaag vermoeden, dat het zijn hoogte
punt nog te goed heeft. 
Alleen als men den binnenkant van Brabant bekijkt zal men den sleutel 
van zijn kracht-ontplooiing kunnen vinden. Terwijl ook het eenheids
gevoel van Brabant alleen uitgaat en alleen uitgaan kim van de Brabantse 
ziel. 
Het lichaam bestaat uit heterogene delen, is zelfs niet op-zich-zelf-staand 
en aan andere "corpora" gebonden, maar de erin levende ziel is één. 
En deze ziel klinkt de delen aaneen en maakt het lichaam ook tot een 
zelfstandig iets. 

"' * * 

Brabant, globaal-weg genomen, voelt zich slechts hierin een, dat het om 



des geloofs wille, zij het niet in alle hoeken op dezelfde eni even vinnige 
wijze, verdrukt is, bijna twee eeuwen lang. En ook hierin, dat het, behalve 
dan zijn Noordwest-rand het katholiek geloof heeft bewaard, het heeft 
gekoesterd en met blijheid heeft beleefd. 
Een eenheid van interne geschiedenis dus, een eenheid van innerlijk 
leven nu. 
"Brabants" en "Katholiek" zijn ongeveer synoniem. 
De voornaamste inhoud van Brabants bewustwording is dan ook zijn 
zich-volledig-katholiek-weten. 
En uit dat zich-katholiek-weten dè drang om als katholiek de moderne 
problemen te omvatten en te bemeesteren. 
De problemen zijn allereerst de cultuur-problemen. 
Welke cultuur-problemen te overwinnen zijn aan den enen kant door 
actief denken en werken, aan den anderen kant door het aanwezig-zijn 
van een passief object, dat den cultuur-doop ontvangen kan. 
Arbeiders dus en materiaal. 
Nu staat het wel vast, dat er, althans in Nederland, geen volksgroep 
aanwezig is, die materiaal kan leveren om er een katholieke cultuur van 
op te bouwen, dan alleen Brabant, .en ~ok wel Limburg. 
En juist deze streken, Limburg met zijn mijnen, Brabant, met zijn ont
stellend snel zich ontwikkelende industrie, komen de moderne volks
moeilijkheden op geweldige wijze stellen. Met geweldige gevaren voor 
ondergang. 
Een machtige, maar noodzakelijke taak krijgt het katholicisme, dat alleen 
in den maatschappelijken wirwar den weg kan wijzen, hier te vervullen. 
Brabant voor die taak bouw-rijp te maken, dat hebben de bewuste 
Brabanters als doel voor den geest staan. Misschien is dit bij sommigen 
te vaag om het onder woorden te brengen ; als ge het hun zegt, zullen 
ze het beamen. 
Deze geestesgesteldheid houdt niet in, dat door hen de katholiciteit van 
den individuelen Brabanter hoger wordt gesteld dan die van den ka
tholiek-in-het-Noorden. Ook dit laatste wordt aan hen nooit verweten, 
al is het allerminst waar, of liever : al blijven zij daarbuiten, omdat het 
met hun streven niets te maken heeft. Gelijk het ook geen tegenwerping 
tegen hen is - gesteld al dat het waar zij, bewezen is het allerminst -
dat de Brabanter in den vreemde weinig trouw en vastheid aan den dag 
legt in zake zijn geloof. 
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De vaste overtuiging, dat in Brabant (en Limburg) nóg de katholieke 
psyche om het zo eens te noemen, zuiver aanwezig is, brengt den drang 
aan, om niet slechts het katholiek merk te bewaren, maar ook om in den 
socialen chaos het tot 'n katholieke maatschappij-ordening te brengen. 
Daarvoor is hier het beste materiaal aanwezig van heel den Nederlandsen 
stam. Of, met een ander figuur: de beste bodem daarvoor ligt hier. 
De streving wil daarom allereerst den Brabanter het besef brengen van 
zijn waarde in dit opzicht, tevens van de hoge roeping van Brabant. 
Als ik goed zie, dan is het deze overtuiging, die den Hollander Dr. Moller 
naar Brabant lokte en hem daar zijn werkkracht deed ontplooien. 

't Is duidelijk, dat het voor de bewuste Brabanters allereerst eis werd, 
Brabanters te kweken Brabants roeping bewust. En dus vooraan een 
zo groot mogelijke groep gestudeerden. En wederom was daarvoor nodig 
een snelle ontwikeling van het bijzonder middelbaar en voorbereidend 
hoger onderwijs. Het R!K. .Gymnasium te Tilburg begon, het Eindhovense 
Gymnasium Augustinianum volgde en spoedig richtte daarop de Ver
eniging "Ons Middelbaar Onderwijs" tal van scholen voor middelbaar en 
voorbereidend hoger onderwijs op, terwijl de Rooms Katholieke Leer
gangen en later de Handelshogeschool nog hoger terrein bewerkten. 
Buiten het bestek van dit opstel ligt het, aan te wijzen wat er op de vele 
gebieden van sociale werkzaamheid in Brabant tot stand kwam, en hoe 
Brabants bewustwording aan allerlei symptomen te bespeuren valt. 
Het schetsmatige van het hier gegevene bedoelt juist als zodanig zo 
scherp mogelijk aan te wijzen, wat de inhoud is van Brabants bewust
wording. Van chauvinisme is in de verste verte gee-n sprake. Misschien 
zou het a-chauvinistische van deze beweging zelfs bewezen kunnen worden 
uit het feit, dat de Brabantse actie met open loyauteit de hulp van vreem
delingen heeft aanvaard, dat ze aan Dr. Moller, die van geboorte geen 
Brabanter is en misschien in meer dan een opzicht nooit een Brabanter 
wordt, toch haar vertrouwen schonk. 
De diepste grond daarvan zal deze wezen: bewust Brabant voelt, dat 
Dr. Moller de roeping van Brabant ziet juist zoals Brabant zelf die ziet. 

("Roeping", 8e jrg. 1929). 
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BEWUSTWORDING EN 
BEZINNING IN BRABANT 

B EWUSTWORDING, dat is 't inzien van wat er in zijn diepe 
binnenste leeft. Haar begin-punt is de eerste blik op het eigen 
zieleleven. Haar voltrekking is er, als men zijn voorafgegaan 

zielewerk nog eens in gedachte doormaakt en daarbij dan tot het besef 
komt van wat men eigenlijk is en heeft. 
Al ons denken, al ons willen, al ons gevoel, wil het dien naam dragen, 
wordt zeer zeker begeleid door een element, dat het tegenwoordig stelt 
als een zielsgebeuren van het eigen Ik. 
Doch eerst, als het Ik later zich zelf en zijn actie-toneel betovert, zich over 
zich zelf heenbuigt, eerst dan ontstaat het opgeklaarde inzicht van de 
eigen waarde of onwaarde, van de eigen kracht of slapte, van 
de eigen energie of futloosheid. Dat is het belangwekkend iets, dat 
wij "bewustwording" heten. Dat is het moment, dat voor verder handelen 
vruchtbaar kan zijn, aan de daadkracht van een volgende periode een 
vaak beslissenden richtings-duw geeft. Belangwekkend in hoge mate is 
de bewustwording, die zich in den enkeling voltrekt. 
Maar, om na te , gaan veel aanlokkelijker en in ieder geval veel ge
wichtiger lijkt het, zo een volksdeel door naar-binnen-zien zijn leef
voorraad te bespeuren begint. Modern gezegd: zo een "volksziel" zich 
bewust gaat worden. Dan komen de interne krachten in 't licht en 
worden als een lieve eigenheid gekoesterd. Dan wordt een volksgroep, 
die te voren niet wist wat er in haar boezem school, voor zich zelf een 
openbaring. 
Het duurt niet lang, of in de volksgroep rijst de overtuiging, dat ze iets 
worden kàn. En haast meteen wordt ze gestuwd tot de uiting dat ze nu 
ook iets worden wil. 
Dat dit alles zijn gevaren meebrengt, staat buiten kijf. Gevaar, dat men 
bij de gevonden waarden niet voldoende de echte van de onechte onder
scheidt. Gevaar, dat men het iets-willen-worden verwart tot nivellering
met-anderen. Gevaar, dat men de opgewiekte schone idealen in het 
nastreven van domme futiliteiten doet opgaan. 
Voor Brabant is de bewustwording nog niet zo bijster lang gaande. 
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Maar nu zitten we er midden in. Daar is er geen een, is hij niet verstoken 
van eiken inzichtelijken kijk op de dingen, die dat loochenen zal. 
Maar dan is dat "nu" voor Brabant ook gevaarlijk, al blijft dat "nu" 
ook schoon en belangwekkend. 

Zo zal er dan nu in Brabant bezonnen1heid van node zijn, en, om tot 
bezonnenheid te geraken: bezinning. 
Wat behouden dient te worden, wat verworpen; wat na te streven valt 
en wat te vermijden, zal het nuchter verstand moeten bekijken en keuren. 
Wat Brabants is en tevens goed, wat passend is en met de geaardheid 
strookt, wat schoon is en goed in het Brabantse wezen, zal een nader 
onderzoek moeten uitwijzen. Er zal dus gegrepen moeten worden naar 
den Brabantsen geest. 
De gezonde, klare bezinning brengt het tot ons buwustzijn, dat wij, ieder 
afzonderlijk, individueel een eigen wezen hebben, een eigen geest bezitten. 
Een geest die zelfstandig is. Die gescheiden is van den geest van anderen. 
Die zijn werkzaélmheid ontplooit uit zich zelf, op eigen kracht en eigen 
gelegenheid. Die daarom verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijf. 
Maar haast even dwingend dringt zich aan ons de overtuiging op, dat 
er een band is tussen onze individuele wezens. Dat wij trots het onder
scheid veel hebben dat eender is. Dat er een gebondenheid is van de 
menselijke wezens, van de menselijke geesten. Deze feitelijkheid heeft 
in de bovennatuurlijke orde, zich uitgedrukt in de diepzinnige gemeen~ 
schap, die in de taal der :Kerk de "Gemeenschap der heiligen" heet. 
En de te grote nadruk gelegd op die gelijkheid en gebondenheid leidde 
in de wijsbegeerte van den beginne af tot meningen van het bestaan van 
een al~geest, in de individuen enigerwijze verbijzonderd. Met een alge
menen naam noemen we dat pantheïstische opvatting. 
Maar dit exces wijst op het bestaan van een band tussen de geesten. 
In zijn grootste algemeenheid is dat het algemeen~menselijke, waarin we 
allen overeenstemmen. In zijn kleineren, misschien kleinsten zin is dat 
familie- of gezinsgeest, die we, als ze overdreven zijn, of soms ook als 
we ze verachtelijk willen maken van het hatelijke achtervoegsel~isme vom:~ 

zien: nationalisme, provincialisme. 
Doch. met dat al. blijft het toch vast-staan, dat er een provincie~geest is. 
En met dat al wordt de erkenning bewezen van het bestaan van ·dien geest, 
van dat eigen wezen. • 
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En meteen is gegeven, dat aan dat eigen wezen niet alleen hebbelijkheden, 
maar ook schone levensgewoonten; niet alleen minderwaardigheden, maar 
ook geestelijke waarden gekoppeld zijn. Tevens, dat die levens~gewoonten 
wèlbewust kunnen gecultiveerd worden, dat die geestelijke waarden te 
verhogen zijn. 

BoveJll alle waarden steekt ver uit het Katholieke geloof, het levende 
Katholieke geloof. Eerst als het levend is, is het echt geloof. Eerst als het 
echt geloof is, is het levend en leven. 
En als het leven is, dan leidt het tot "habitus", tot levens~gewoonten. 
Eerst als het levens~gewoonten gevormd heeft, is het hecht. Die Katholieke 
levens~gewoonten nu moet weer ieder individueel wezen bij zich zelf 
veroveren. Maar de gemeenschappelijke geest, die ook, goed verstaan, 
realiteit is, geeft aan die levens~gewoonten een gemeenschappelijke kleur. 
En in zoverre kan men spreken van een Brabants geloof. 
Als we nu Brabant bekijken in zijn geschiedenis en we treffen daar haast 
van den beginne den ader van het Katholieke geloof, dan vermoeden we, 
dat dit met het Brabantse wezen helemaal is vergroeid. En als we even 
stilstaan bij dert term "Brabantse wezen", dan komt waarschijnlijk als 
eerste eigenschap daarvan in het stralende punt van ons bewustzijn staan, 
juist dat katholieke geloof. Zeer sterk leunt juist bij ons het Katholi~ 
cisme tegen ons Brabantse wezen aan, en zeer sterk krijgt onze geloofs~ 
beleving een Brabantse kleur. Waarmee misschien wel samenhangt, dat 
ook voor den Brabander de geloofs~beleving dadelijk gevaar lijdt, als 
zijn wezen van den Brabantsen moedergrond wordt weggerukt. Bij ons 
volk bestaat er een innig contact met het eeuwige. En de sprong in de 
boven~natuur valt er licht. Eenvoud en ongedwongenheid zit er aan de 
geloofs~uiting vast. En daardoor wordt de levens~sfeer van den simpelen 
man, ook bij alle gemis van uiterlijke formaliteiten, een verhevene. 

Het wezen van Brabant. 
Noch de hei, noch de klei, noch de peel is Brabant. 
Noch de Brabantse stad, noch het Brabantse land is Brabant. 
Maar het geografisch aspect bewijst de weinige gelegenheid voor den 
aanleg van bevestigde plaatsen. 
En de streek kreeg heel laat iets wat op steden geleek, en bleef daar 
altijd arm aan. Zelfs niettegenstaande de snelle vlucht van de industrie 
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in de laatste halve eeuw. En zo kunnen we wel vaststellen, dat het meest 
eigene van Brabant allereerst onder het landvolk zal te zoeken zijn. Welk 
landvolk ook nog altijd de numerieke meerderheid van de bevolking levert. 
Aan het bewaren en beschermen van dat Brabantse wezen, waar de 
Katholieke praktijk zo innig mee is vergroeid, moeten intussen mee-doen 
onze klei-boeren zo goed als de kerels van de magere hei en de wroeters 
van de peel, zo goed onze steden als heel anders getinte dorpen. Maar 
allen dienen helder voor zich te hebben, dat de Brabantse geest in den 
buiten is ontwikkeld en alleen nu nog gedijen zal in den geur van het 
land. Iets wat ook de bewuste Brabander-uit-de-stad _ zuiver schijnt te 
voelen. 
Ook het Brabantse studentengilde, dat werd opgericht in een Kempisch 
dorp weet dat. Het houdt zijn vacantie-studie-dagen en zijn landdagen 
op het platteland. Het wil zelf cultiveren de eenvoudige zeden van onze 
dorpen. En waár het kan, zal het werken voor het behoud van die zeden 
ook bij de industrie-arbeiders van onze onrustbarend groeiende steden. 
En wanneer de leden van het gilde later als leiders en voorgangers terug
keren onder hun volk, dan zullen ze welbewust den Brabantsen een
voud zelf bewaren en hem rondom zich beschermen. Zij zullen, diep 
overtuigd van de eeuwigheids-waarde, maar ook van de daagse levens
waarde van het religieuze, de simpele geloof s-uitingen als een kostbaarheid 
beschouwen. De kerkelijkheid en de kerksheid van Brabant is heel wat 
gewichtiger dan het vestigen van geld-burchten. 
Alle geguig en gegek met den achterstand van ons volk hebben we te 
trotseren. Want den graadmeter van het beschavingspeil heeft de moderne 
waanzin gans en al vervalst. 
We hebben ons de vragen over ons volk zuiver te stellen, zonder bein
vloeding door nieuwerwetse leuzen. 
En zo zal er bezinning nodig wezen. 
En zo zullen de voorgangers van nu en de voorgangers van straks tot 
taak hebben: èn wat er in het Brabantse wezen huist èn wat van buiten 
komt aangewaaid, te keuren. 
Het niet-passende onverbiddelijk weren. 
Het wèl-passende bewaren en cultiveren. 

( Gildenummer "R.S.B." 1932). 
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HET GEZINSLEVEN IN BRABANT 

I N wel niet heel moderne, liever ietwat verouderde vormen wordt het 
Brabantse gezin aldus door een Brabants schrijver getekend: 
"Daar is een geest die altijd om mij zweeft, die in de grote ogen

blikken des levens tot mij spreekt, en steeds een richtsnoer van mijn daden 
is geweest. Ik noem dien geest "den geest van het vaderhuis". want als 
hij tot mijn gemoed spreekt, adem ik andermaal in den frissen luchtkring, 
die het huis omwaait, waar mijne wieg op den stenen vloer kantelde: waar 
de schoot mijner moeder het zachtste dons, en waar hare schaduw als 
zij over mijne wieg schoof. zo zacht was als de schaduw van den vleugel 
eens cherubs. 
Als die lucht mij omgeeft, zie ik weer dat stille huis voor mij liggen, dat 
huis, in den zomer deels onder de oude lindebomen verborgen, reusachtige 
bloemtuilen, waarop millioenen bieën zoemen: walmende wierookvaten, 
die een zoeten geur ten hemel wasemen: uitgespreide wieken in wier 
schaduw u alles het "vrede zij u" toefluistert. 
In den winter zijn die linden trouwe wachters, die hunne knoestige armen 
beschermend over het oude zwart-rode pannendak heensteken. Zij zijn 
soms een hoog orgel van boomstammen uit wier takken, door sneeuw en 
ijzel omgeven .- verzilverde orgelpijpen .- een mysterieus lied met on
begrepen klanken opstijgt. 
Ja, ik zie weer het vaderhuis met den hogen gevel. hoge vensters en 
donkergroene blinden! 
De wingerd bedekt den ouden gevel, op wiens top de vergulde windvaan 
staat. 
Buig het malse loof van den wingerd ter zijde, en ge zult in de ankers 
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het jaartal 1689 ontwaren - het jaar, dat het huis herbouwd is. 
Hoeveel jaren en eeuwen stond zijn voorganger reeds daar? 
Van oudsher wonen ze daar, de mijnen, van ouder tot ouder, van kind 
tot kind, altijd bezield met denzelf den geest. 
Sedert eeuwen houden zij hun familiewapen in ere, doppen den vinger 
in het wijwater en getuigen door het kruisteken in den naam des Vaders, 
des Zoons en des H. Geestes, dat zij geloven. 
Gegroet, gegroet, o vaderhuis, in wiens schaduw zoveel geslachten der 
mijnen onder het vrolijke wiegekleed, gelijk onder het stille baarkleed 
hebben gerust. 
Gegroet, gegroet! Gij toch veroudert niet: en zoals de vader daar ge
woond heeft, wonen er thans de zonen, schier omgeven door hetzelfde 
huisraad. 
Op dien stoel aan het grote, heldere haardvuur heeft vader gezeten, ja, 
daar in dien hoek. Hij staarde, evenals die hem zijn voorgegaan, op de
zelfde witte wanden, waarop het gezellig vuur glanst, schaduwen en 
schimmen werpt. 
Daar zat onze moeder, oud en grijs, altijd met den glans der eerlijkheid 
op het wezen, over haar naaiwerk gebogen: daar zat ze, 's avonds te bid
den, wanneer de heilige stilte slechts af gebroken werd door het tikken 
der hoge hangklok. 
Gegroet, gegroet, o huis! Gij zijt met ons vergroeid! Gij zijt ons heilig
dom: en wie het verlaten heeft, keert immer tot u terug, vooral als de 
stormen des levens zijn hart hebben gewond. 
Wij leren U liefhebben door die welke niet onder uw dak geboren wer
den: wij voeren vrouw en kinderen tot .U. 
En gij, gij spreidt met een zoeten glimlach de armen open, en lieft ze 
en kust ze, en zegt: Weest welkom, gij allen, vooral gij, lieve kleinen, 
kinderen van ons bloed!" 
En allen lieven ook_ dat grote, oude huis, en dáárheen, dáárheen! was 
de kreet die ons reeds uit hunne wieg tegenklonk. 
Voor ons is het bezoek in die oude woning een hertempering van ons 
gemoed, het genieten ener zalige rust, van een ongestoorden vrede. Voor 
hen, voor de jongeren, is het een oud toverpaleis, geheimzinnig in de 
schaduw der oude bomen verborgen, doch waar alles hun toelacht: waar 
het suiker sneeuwt, waar het melk droppelt, waar gouden vruchten 
aan de stenen en blozende rozen aan de dorre houtranken groeien." 
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Ziedaar. Dat is voltekend: de sfeer van het brabantse gezin. Dat is de 
sfeer van het Sniedershuis te Bladel in de Kempen, want de schrijver is 
Dr. Reinier Snieders. 
Het vaderhuis, hier beschreven, is het landelijke. 't Is niet het vaderhu;s 
van den bewoner ener grootstad. Maar 't is wèl zeker, dat in de nog 
armelijke tijd van vijftig jaar geleden in de toen opkomende industrie
steden van Brabant, het kostbare bezit van een dergelijk vaderhuis nog 
aanwezig was. En dat dezelfde geest daarvan uitwoei bij onze eenvoudige 
fabrieksarbeiders van toen. 
En dan hebben we een gevoel, dat ons slecht doorzicht verweten wordt: 
als hebben we niet op tijd gemerkt, dat het gemoed van den mens ook 
behoeften kent, en dat door het gemoed heen zo vaak de dieper liggende 
zelfstandige ziel wordt bereikt. 't Beste wat de mens, buiten de boven
natuur met zich het leven indraagt, dat is dat onzichtbare, dat ontastbare, 
dat ongrijpbare, dat toch wezenlijk bestaat; dat is de geest van het 
vaderhuis. 
Als de zoon of de dochter de wereld intrekt, weg van het vaderhuis, dan 
is die klomp van herinneringen, dat kluwen van gewoonten de exponent 
van den geest van het vaderhuis. Het kostelijkste bezit voor de opgegroei
den, die het huis gaan verlaten. 
Nu heeft het familie-leven op de dorpen nog wel in 't algemeen enige 
gelijkenis met het Sniederse vaderhuis. Maar alles dient erop gericht 
te worden, om het daar zo te doen blijven. 
En in onze steden zullen we, nu we 't brabantse vaderhuis kwijt zijn, 
daarnaar moeten terugkeren en de familie-zin weer opnieuw aankweken. 
Dat eist voortdurende waakzaamheid. Want veel van het oude verdwijnt 
noodzakelijk. en het te willen bewaren zou dwaasheid zijn, in ieder geval 
niet getuigen van nuchtere realiteits-zin. Maar de dingen, die weggaan, 
mogen niet mee-sleuren wat behouden kàn worden, en in veel gevallen 
behouden móet worden, op straffe van het verlies van 't Brabantse wezen, 
van de familie-geest, die de grondslag is van ons particulier leven en het 
fundament voor het gemeenschaps-geheel. 
Wij hebben niet allereerst te jammeren over wat niet meer is, maar te 
werken aan wat komen moet. Wij h~bben den weg te wijzen, we hebben 
na te gaan, hoe het nu moet. We hebben te zeggen: "zo". En daarom is 
liefderijke toeleg geëist, en ... durf. 
Als we het familie-leven eventjes nagaan, zoals het nog in gebruiken 
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voortleeft, dan wordt dit ons nog duidelijker. De problemen komen van
zelf voor ons staan. Hier en daar moet ik vrágen. In het Brabantse gezin 
is de Kerst-cyclus zo goed als verdwenen. Vroeger kende men er het 
kerstbrood. Wij hebben, verfijnd, een kerstkrans. 
En de boer heeft nog 'n varken in de kuip. In onze spreekwijze hebben 
we 't nog over "de donkere dagen" voor Kerstmis. 
En we hebben den kerstboom geïmporteerd, 'n Kerstmisviering van · het 
gezin rond den kerstboom zullen wij in 't Brabantse misschien niet mogen 
weren: want ·dat is zin-rijk. We zullen alleen den kerstboom moeten ker
stenen of gekerstend houden. 
'n Gezinsfeest is Onnozele Kinderen, als de jongen met den hoed en 
het vest van vader loopt, en 't meisje met het hoofddeksel en de neus
doek van moeder; als de jongste in 't gezin báás is, en vertellen mag 
wat men zal eten. 
Het nieuwjaar-schieten, in den nacht der tijden om de boze geesten uit 
het nieuwe jaar te verdrijven, nam in den laatsten tijd toe; en het nieuw
jaarwensen bij vader en moeder "afwinnen" kennen we nog. 
De sterrezingers van Driekoningen, nu met een lampion, vroeger met 
een draaiende ster, is in Brabant, in de steden Tilburg en Eindhoven 
zelfs, volop in zwang. En al gaan de kinderen de straat op, 't is thuis 
familiefeest bij het aankleden en uitrusten. En 't is, met de schone 
liedjes, een les over Nazareth's familie. 
De Vastenavond, ontaard tot Carnaval, leeft in vele gezinnen nog in 
het bakken van spekstruif of oliebollen. "Kinderen, morgen begint de 
kerkelijke Vasten". Met de rommelpot gaan, kende ik in mijn jeugd, ik 
zie het niet meer. 
Op het platteland is nog hier en daar bekend: het prachtige rog-palmen. 
Als de boer met de gewijde palmtakjes naar zijn korenveld stapt en hij 
voordoet op de éne hoek, zijn kinderen het nadoen op de drie andere 
hoeken. 
De wijding van het Brabantse land, de eigen-bodemse opvoeding van de 
kinderen. Moge het land gedijen en de kinderen bodem-vast worden fa 
de zegening van den Heer. 
Dan verschijnt het Paas-henneke, dat zijn gekleurde eieren1 verloren legt. 
En de kinderen zullen ze zoeken en ze zullen knutsen; en zingen: een 
ei is geen ei, twee eieren is een Paasei. En moeder vertelt van den 
Christus, die uit het graf verrees. 
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In de Kempen wordt met St. Jan een bosje St. Janskruid gezocht en aan 
den deurstijl gehangen. Tegen onweer. Bescherm ons huis, Heer, tegen 
den bliksem. 
Om diezelfde reden streek de boerin, als ze gewit had, een kruis van 
kalk langs de achterdeur van 'thuis. 
Op 3 November wijden we en eten we de St. Hubertusbroodjes tegen 
de razende honden. En 13 December, Sinte Lucy, is een boeren-heiligdag, 
afweer van oogziekte, ja van alle ziekten, vooral onder 't vee. 
Op 31 December wordt vader of moeder opgesloten en eerst losgelaten, 
nadat ze iets goeds beloofd hebben. 
Waarschijnlijk zijn veel van die gebruiken van heidensen oorsprong. 
"survivals" dus, gekerstend door onze eerste geloofsverkondigers. 
Ze verdwijnen van lieverlee. Jammer, want ze zijn een band voor de 
gemeenschap en het gezin. 
Bij de geboorte van het kindje komen de "muisjes" en de buurvrouwen 
komen op kraambezoek bij het gezegende gezin van den buurman "met 
den krommen arm". 
Beroemd is geworden: het inhalen van een nieuwen buurman: de Bra
bantse overtrek. 
En als er iemand dood is, komt de buurt bidden: en de spiegel en de 
schilderijen zijn omgehangen. En de buurt waakt bij het lijk, en gaat 
"rond bidden", en dient aan de taf el bij het dodenmaal. En het stro
busseltje staat voor de deur, zeggend: "voorbijganger, sta even stil, bid 
een Wees-gegroet, want, de Heer heeft de tarwe genomen, en hier ligt 
het ijle strooi ( Guido Gezelle). 
De boerenhèrd, ruim en hol. met grote schouw. Boven de schouw een 
berookt kruisbeeld en op het schap een Lieve-Vrouwke onder de stulp. 
En rond het vuur wordt 's avonds een rozenhoedje gebeden en een 
lang avondgebed. Met de oude schilderij: "God ziet mij: hier vloekt men 
niet" recht tegenover de deur. 
Het elkaar voorthelpen, het voorthelpen van buurmans gezin getuigt van 
ontzag voor en juiste kijk op de familie. De leden heten: "Die van Jans
sens of die van Trienekes". Dat is één groep. 
De familie-woning is daarom ook een afzonderlijk gebouw, los van de 
andere, gescheiden. Een "tuin" er om heen en de hof is afgesloten. Dat 
is een heiligdom, en niemand heeft er iets nodig met wat daar gebeurt. 
Schoon. 
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En daarom, al kijft men op de Tilburgse nieuwbouw, één ding is be
waard: de één-gezins-woning. En de mensen weten niet eens meer, dat 
in 't begin van den groten oorlog er zo heftig is moeten gewerkt worden, 
om bij de schrikbarende woningnood, de kazernebouw te weren. 
Neen, daar is nog niet alles verloren in Brabant. Maar er is beleid nodig 
en inzicht, om in de veranderde tijdsomstandigheden den weg te kunnen 
wijzen. Want we hebben niet alleen te treuren over de verwoestingen: 
we hebben aan te passen aan nieuwe eisen. We bouwen niet meer met 
fitselstekken, waar we hebben te strijden voor de één-gezins-woning en 
voor een gesloten erf. 
Dat eist de zedelijkheid en de gaafheid van het Brabantse gezin. 
Onze oude gebruiken, die zinnebeeldig zijn en diep ingrijpen in 't kinder
gemoed, moeten we beschermen tot versteviging van onze huisgezinnen. 
En aan den anderen kant dienien we onze huisgezinnen te wapenen tegen 
slechte invloeden, te wapenen door ze bewust te maken van hun eigen 
Brabantsen aard, van de vele waarden die ze nog bezitten. 
Fier moeten ze worden, zodat ze durven afwijzen wat van buiten als 
mode of voornaamheid wordt geïmporteerd. Laat anderen het anders 
doen, maar wij doen het zo. 
Het geloof in de eigen waarde moet aan het Brabantse gezin worden 
hergeven: een zich verheffen boven het afgeven op die "provincie-gaten", 
zoals de meest oppervlakkige mensen dat plegen te doen. 
Wij zeggen van de zwangere vrouw, dat ze is in "gezegenden staat", en 
we zijn er fier op, dat we dit gemeend kunnen zeggen. 
Wij leren onze kinderen iederen geestelijke te groeten, want hij is de 
vertegenwoordiger van Christus onder ons, en de officiële bewaker van 
ons Christelijk gezin. 
Wij vatten den hoed af voor het kerkhof, maar ook als we een kerk 
voorbijgaan, want wij geloven in de wezenlijke tegenwoordigheid van 
Christus onder de blanke Hostie, en we laten dat nooit en voor niemand 
na: want wij danken Hem de wijding van ons bestaan. Wij zullen be
strijden het openhouden van de vensters bij lamplicht, want dat schaadt 
de intimiteit van de familie-kring. Wij willen kruisen en Lieve-Vrouwe
beeldjes in onze woningen en we verfoeien de ontkerstening van onzen 
haard. 
Wij zullen ijveren voor de geslotenheid van ons familieterrein en daarom 
voor de onafhankelijke één-gezins-woning. 
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We zullen aandringen, als 't enigszins mogelijk is, dat onze woningen 
niet allemaal eender zijn van buiten en van binnen; want dat helpt mee 
aan 't aanschaffen van confectie~meubels, tot het aanleren van con
fectie~gebruiken, uiteindelijk leidt het tot een confectie~leven en een 
confectie~gezin. 

De eigen kleur, de zelfstandigheid, het onafhankelijkheidsgevoel gaan 
op die manier lijden. 

("Brabantia Nostra", le Jrg" no. 7, 1936). 
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OVERWEGING OVER 
DE CULTUUR IN BRABANT 

" 

W AT "cultuur" is valt moeilijker te definiëren en zelfs te 
omschrijven dan te verstaan. Gelijk dat trouwens met heel 
veel begrippen het geval is. Als we uit onze aangeboren 

drang om te definiëren, te bepalen en te omschrijven na veel strubbeling 
eindelijk een definitie hebben opgesteld, zal het vaak reeds aan ons 
zelf blijken, dat onze eigen uitgevonden definitie toch ons eigen begrip 
niet dekt. 
Ik ga er dus van uit, <lat we het woord "cultuur" .- al is er nog 
zo mee gesold, al is het nóg zo vaak misbruikt .- in 't algemeen ge
nomen toch wel verstaan. We verstaan daaronder, laat ik dit zeggen, 
om toch énige begrenzing aan te geven . .- niet de technische ontwikke
ling, niet de industriële beschaving, maar we zeggen door "cultuur" 
iets van het levenspeil van den individuelen mens of van een mensen
groep. Deze "beschaving" van den mens als zodanig vat men intussen 
vaak ook nog te materiëel op als <le som van een aantal omgangs
vormen, want door hun gemis aan inhoud hebben deze dikwijls eigenlijk 
al hun waarde verloren. Onze onderlinge-verkeers-formaliteiten, tot 
loutere formule' s geworden, zullen we verkeerdelijk als cultuur-meters 
aanmerken. 
De cultuur van een volksdeel zal men daarom mogen afmeten naar wat 
dat volk bereikt heeft in wetenschap, in kunst, in sociale ontwikkeling. 
ook in levens-houding of levens-stijl, of hoe men dit laatste noemen wil. 
En - dit mag men niet verwaarlozen - ook de ideële strevingen en 
de hoogheid van opvattingen, die aan het genoemde ten grondslag 
liggen, tellen, en in niet geringe mate, mee om den culturelen stand van 
een mensen-groep te bepalen. Als Brabander zou ik aan den enen kant 
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mijn schoon gewest en mijn goed volk niet gaarne te kort doen, aan 
den anderen kant ook mij gaarne hoeden voor overdrijving van Brabant's 
waardij. 
Ik begin met het laatste: met de levens-stijl. 
Langen tijd hebben wij, Brabanders, in dit stuk vooral voor achterlijk 
gegolden. Door eeuwen van verdrukking, ook van economische achter
uitzetting, waren wij arm geworden, en wij zijn dat gebleven tot het 
eind van de negentiende eeuw. Wat er aan intellectuelen, aan toon
aangevenden in Brabant huisde, was ófwel niet-brabants en vaak 
protestant, öf behorend tot een soort van Brabantse regenten-families, 
die bijna alle onkerkelijk en onkerks deden en waren aangevreten door 
liberalistische opvattingen. Deze mensen hadden geen1 contact met ons 
volk: ze leefden er langs heen. Ons arm volk had wel zijn Katholicisme 
ongerept bewaard, maar zijn fierheid verloren in de eeuwen van ver
drukking. Het behield met zijn Katholicisme zijn opgewektheid van 
leven, zijn gemoedelijkheid, zijn eenvoud, zijn gastvrijheid, en óók, óók 
zijn diepte van ziel. Want de eeuwigheids-gedachte bestraalde zijn leven 
als een zon van troost en opbeuring. Nu nóg zal de eenvoudigste Bra
bantse vrouw-uit-het-volk u bij haar leed en haar lijden dingen zeggen 
van Onzelli Lieven Heer en van den hemel, die u ten diepste roeren en 
beschamen. En geen van de ruige mannen uit de hei is tot dusver onge
voelig gemaakt voor de tederheid van het religieuze. 
Maar door het gemis aan voorgang, door gebrek aan fierheid, ging de 
Brabander vrijwillig achteraf staan. Hij voelde zich de mindere; hij 
stelde zich aan als de mindere, hij hield zich zelf voor klein en onbe
schaafd, meende een kloof te zien tussen hemzelf en den andere, die 
"mijnheer" was. Dit werkte ongunstig op zijn verkeers- en omgangs
vormen, op zijn hygiënische strevingen ook. 
Nu is dit anders geworden. Er is tot voor kort enige welstand gekomen 
in het schrale gewest, onze industrie heeft een tijd van bloei gekend. 
En ons volk heeft de kans gekregen zich wat ruimer te bewegelli met zijn 
geldmiddelen. En bovendien heeft het moderne verkeer ook Brabant 
aangegrepen. Brabant met zijn prachtige napoleontische heirbanen. 
De betovering van het heer-en-dame spelen heeft vooral onze steden 
aangegrepen, onze steden, die haast angstwekkend zijn uitgegroeid. De 
leurders met nieuwerwetse vermakelijkheid zijn komen azen op het 
rollende geld van den verdienenden man in Brabant. Wij liggen nu open 
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naar alle kanten, en de stroom van allerhande nieuwe dingen van on
waarde komt over ons heen gezwalpt. 
De algemene omgangs- en levens-vormen en formules zijn ook bij ons 
inheems geworden, lichaamsverzorging en hygiëne en sport van alle 
gedaante en maaksel lacht of grijnst u tegen aan allen kant. En dàt is 
nu juist de cultuur-crisis, die we in Brabant doormaken: Al deze dingen, 
sommige van vrij veel, andere van enige, weer andere van geringe, heel 
vele van volstrekt geen culturele waardij, bedreigen onzen ouden geest 
van eenvoud en soberheid, en ,.._, wat erger is ,.._, ook ons schoon bra
bants geloof. En 't is juist hierom dat we in Brabant het brabantse 
bewustzijn, het gevoel van eigenwaarde, de fierheid willen versterken. 
Wij willen kweken: de zin om wat er bij ons binnenkomt, te keuren, eni, 
als het met onze oude cultuurwaarden niet overeenkomt, het te ver
werpen. In heel veel gevallen moeten wij komen tot een krachtig wel~ 
bewust verzet tegen het vreemde, tot de durf om brabants te zijn, tot 
de beslistheid om, met eerbiediging van het goede elders, het brabantse 
wezen te aanvaarden als een eigen, groot goed. Bij dit alles moeten 
wij kennen: onze vaak te gerede meegaandheid, het gevaar van los te 
veren, als de remmen worden weggetrokken, maar wij vinden het hele
maal niet erg, als men ons verwijt: gemis aan demonstratie-vermogen, 
en, dat wij minder voelen voor parade en parade-pas. 
Ons volk bezit nog de trek naar bedevaarten, het hunkert naar op
heffing van het processie-verbod, niet echter om te demonstreren, alleen 
om ook op straat en in de velden te uiten: zijn eenivoudig geloof. Als 
onze mensen massaal verschijnen, bij publieke vertoningen, gedragen 
ze zich van zelf onberispelijk en onthouden ze zich van baldadigheid. 
In geval dit laatste voorkomt, dan ligt de diepe oorzaak buiten ons eigen 
volk, buiten Brabant. Op allerlei gronden moeten we daarom ons volk 
beschermen, er de vaste wil vestigen om de vreemde import niet onge
keurd toe te laten. Als nog vrij gave katholieke gemeenschap bezit 
Brabant dingen van de hoogste cultuurwaarde voor het leven, Op het 
gebied van de sociale ontwikkeling heeft Brabant prachtig gewerkt, 
op schier alle punten is het vóórgegaan, daarover verspil ik dus geeni 
woord. Het terrein van de kunst is misschien het minst beïnvloed door 
economischen laagstand. In ieder geval toen het gewest bij zijn eersten 
opbloei werd neergeslagen, na den Bourgondischen Tijd, toen het zijn 
schone kerken en zijn hoge torens had neergeplant, toen het Jeroen 
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Bosch en den boeren-Breughel had voortgebracht, is zijn kunstzinnig
heid niet gedood. Bouwmeesters zijn er altijd gebleven, al konden ze 
zich alleen uitkuren aan kleinere werken. Schilders heeft Brabant altijd 
bij zich zien opgroeien, en de muziek bleef er voor en na beoefend. Nu 
de vrijheid bij ons is komen dagen, hebben we dan ook kunstenaars te 
over. Ik wil geen namen noemen van levenden. Maar, - ere den dode 
- met betrekking tot het kerkelijk volkslied wil ik even de vraag 
stellen: wie heeft er simpeler, inniger, vromer, gedistingeerder volks
liedjes getoonzet dan de te vroeg ontslapen Tilburger: Rector Hamers'! 
Voelen we niet dien fijnen geur van de brabantse Maria-verering in zijn: 
Wees gegroet, o Sterre, en in zijn: Gebenedijd zijt gij? 
De kunst heeft blijkbaar weinig middelen nodig en zij kan tieren in de 
armoede op den schralen heigrond. 
Anders is het gesteld met de beoefening van de wetenschap. Al vrij 
vroeg in de middeleeuwen was het hertogdom Brabant ook op dit 
terrein met ere werkzaam. Maar de afgelegen hoek van dat Brabant, het 
tegenwoordige Noord-Brabant deed vooralsnog aan dat intellectuele 
leven weinig mee. Eerst laat in de Middeleeuwen, vlak voor de refor
matie-tijd duiken er op eens tal van geleerden op. De kapittelscholen en 
de scholen van de Broeders des gemenen levens schijnen .de stuw te 
zijn geweest; en de frisse economische opbloei verschafte de middeleni. 
Maar helaas! door de reformatie, door de ontwrichting, door de achter
stelling, door de uitmergeling werd plotseling de draad afgebroken. En 
in eeuwen kon hij niet weer worden opgenomen. De biabantse boeren 
werden te arm; en de gegoede middenstand kreeg geen kans, en het 
Katholicisme stond iedereen in den weg, om tot een ambt, laat staan: 
een hoger ambt, te geraken. Het staat buiten alle kijf, dat deze intellec
tuele laagstand van invloed is geweest op de cultuur van Brabant. Zijn 
culturele aspect was niet glanzend voor wie er van buiten tegenaan 
keek; en in waarheid leed Brabant in zijn inwendige cultuur ook door 
dit intellectueel tekort. Hadden niet de hoge waarheid en de ideële 
werkelijkheden van het onverminderde katholieke besef een correctief 
geleverd, het culturele leven van Brabant zou allerzekerst tot een zeer 
laag peil zijn gedaald. Nu was daar altijd de geestverheffing en de met 
het Katholicisme onafscheidelijk verbonden spankracht, die de mogelijk
heden deed voortbestaan. 
De mogelijkheden! Ja, Brabant leeft, in het stuk van de wetenschap en 
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de intellect-ontplooiing, van zijn mogelijkheden. Nog hiet veel statische 
werkelijkheid, maar geweldige dynamiek. 
De negentiende eeuw heeft ons stuk voor stuk vrijgemaakt; de leven
wekkers zijn in Brabant stuk voor stuk verschenen; de bewustwording 
is in gang gezet. En nu heeft Brabant de onverzettelijke wil om iets te 
worden in de rij van de nederlandse gewesten. Het streeft voort en 
vooruit op alle terreinen des levens. Het wil nu ook zijn jonge mannen 
brengen tot de ambten en het hoger onderwijs, tot de wetenschap en 
de intellectuele hoogstand. En de brabantse jongemannen komen onze 
Universiteiten en Hogescholen binnendringen, haast bestormen. En de 
drommen worden al maar groter. Men · zou zeggen, dat de energie in 
Brabant, verre van te zijn gedood, door de saeculaire sluimer is opge
spaard, opeengehoopt. 
Des te ontzagwekkender haar kracht en haar geweld, nu de remmen zijn 
los gesprongen. 
Deze dreunende draf naar de intellectuele ontplooiing, deze dynamiek 
van den brabantsen geest is wel te danken - we zeiden het reeds - aan 
de geloofskracht, die in Brabant, trots de verdrukking, levendig bleef. 
gelijk ze ook in Brabant altijd de hoogste, de meest echte cultuur
goederen beschermend bewaakte. Omgekeerd valt nu van deze geestes
dynamiek naast een verhoging van het culturele peil, een versteviging 
van de geloofskracht te hopen en te verwachten. Als deze studerende 
jonge mannen niet verzinken in de branding van de schuimende jeugd, 
die botst tegen de rotsen van ondoorziene en on-onderzochte problemen:. 
als deze jonge mannen de levens-ernst bij zich aankweken en het besef 
hebben, dat ze voorgangers moeten worden van hun volk. 
Zie ik goed, dan is de eerste vraag voor ons: dat onze voorgangers 
echte Brabanders zijn, staande midden in hun volk, wars van alle schijn
ontwikkeling, met een open oog voor alle goede kanten, ook van de 
gebreken van hun volk. Echte voorgangers zijn er nodig, met idealisme 
en schoon geloofsbesef, niet content en indommelend, als het passende 
baantje veroverd is. En met deze vraag wordt er tegelijk geklopt aan 
de loketten van onze eigen brabantse pers, die de plicht heeft om de aan
fladderende kwade geesten te bezweren, ook met opoffering van gewin; 
die ons volk moet beschermen en zuiver dient aan te voelen de vezels 
van het brabantse wezen. 
Zó denken wij over de cultuur van Brabant. 
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In de hoogste geestes-goederen, hoogstand. In het overige, groter in 
potentie -dan in bereikte werkelijkheid. En deze potentie weer des te 
groter juist omdat in realiteit aanwezig bleven dingen van de hoogste 
waarde; de diepe gelovigheid, de trouwhartigheid, de eenvoud, de 
naastenliefde, de blijde opgewektheid. Zoals Pastoor Donders zaliger die 
zag, toen hij het liedje dichtte, .dat het gevoel van ieder echt Brabander 
vertolkt: 

Ik houd van m'n Brabant, m'n Brabant. 
Het is er goed volk, goed volk. 
In z'n dorpkens, zijn wei en zijn hei. 
Met haar dennen in 't mos 
Rond de vennen in 't bos. 
Het is er goed volk, goed volk! 

Ik houd van m'n Brabant, m'n Brabant. 
Het is er goed volk, goed volk. 
Dat er nijvert zo vrij en zo blij. 
Met zijn leutigen1 lach 
Van het zuiverste slag. 
Het is er goed volk, goed volk. 

Ik houd van m'n Brabant, m'n Brabant. 
Het is er goed volk, goed volk. 
In z'n eenvoud zo echt en oprecht. 
Met die prachtige kracht 
Van ons Roomse geslacht. 
Het is er goed volk, goed volk. 

("Brabantia Nostra", Ie Jrg., no. 14. 1936) 
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DE HOGE CULTUUR VAN BRABANT 

W IJ plegen de cultuur van een gemeenschap, haar hoogstand 
of laagstand, af te meten naar het al of niet aanwezig~zijn 
van enkelen, die als cultuurdragers fungéren. Om het con~ 

creter te zeggen: als een gemeenschap op enkele geleerden kan wijzen 
die uit haar zijn voortgekomen of op ettelijke bekwame "leiders" of op 
enige buitengemene kunstenaars of op een aantal heilige mensen, dan 
zien wij tegen die gemeenschap op als tegen iets verhevens. En waar 
dergelijke mensen schaars of in het geheel niet te vinden zijn, daar twij~ 
felen wij aan het bestaan van een cultuur. In ieder geval, indien wij de 
balans opmaken, zo tellen wij een dergelijke gemeenschap niet mee: we 
rekenen ze onder de lagere culturen: bij de opmaking is zij een quantité 
négligeable. Zo we niet oppassen, trekken we er meewarig de neus 
voor op. 
Is dat juist? Is dat verantwoord? 
Hoezeer we ook vooringenomen zijn voor de qualiteit boven de quan~ 
titeit, hoezeer ons ook is ingeprent niet al te zeer te letten op de massa, 
eerder het oog te richten op de kernen, het staat toch vast, dat de massa 
er óók is. Niet alleen dat ze meetelt bij verkiezingen en wanneer er oorlog 
gevoerd gaat worden, ook in het vreedzame, kalme bedrijf van alledag 
is er de massa. En deze massa bestaat uit volledige individuen, uit zelf~ 
standige persoonlijkheden. Spreken we in Christelijke, zeker in Katho~ 
lieke termen, dan doemt de massa op als een brede schare van naar Gods 
beeld geschapenen, van door Christus verlosten, van voor de eeuwige 
zaligheid bestemden, wier zielen stuk voor stuk den stervenden Heiland 
voor den geest stonden. En noch de armoede noch de verlatenheid noch 
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de obscure bezigheid noch zelfs de verdorvenheid deed de mensen van 
de massa als minderwaardigen vóórkomen aan Hèm. 
Het is zeker waar, dat de geschiedenis naar onze voorstelling haar gang 
tekent in de grote mannen. Wij lezen van keizers en koningen, van veld~ 
heren en staatslieden, van geleerden en kunstenaars en wij kennen hun 
namen. De millioenen van de massa blijven in de historie naamloos. 
Als ze optreden, dan is het bij opstand of muiterij of bij hongertumulten , 
en ze worden aangeduid met een verzamelnaam. Ze zijn zelfs geen num~ 
mers, ze zijn een getal , een som. 
Misschien mag men ook hier vragen, of dat allemaal juist en verant~ 
woord is. Want a prioro staat het allerminst vast, dat de leiders de massa 
dirigeren en niet: omgekeerd, dat de massa de leiders boetseert. Neemt 
men bij de beide wisselwerking aan, dan blijft de nuance van de massa 
een niet te onderschatten meewerkende factor. Wàt er van dit alles zij: 
in troebele tijden zoals wij die nu beleven, is er de grote massa. Wij 
merken dag aan dag, dat ze er is; wij zijn voor het tegenwoordige stellig 
overtuigd van de macht der massa, nu deze haar invloed doet gelden op 
den gang van de politiek, zelfs op de regeling van internationale ver~ 
houdingen. 
Ja, in onzen tijd is allerzekerst de massa van het grootste gewicht. 
Daarom moet de zin, de ziel , de cultuur van de massa onze aandacht 
hebben. 
Daarom mag men gerust zeggen, dat de cultuur van een gemeenschap 
dient afgemeten te worden naar de cultuur van de massa eerder dan naar 
de cultuur van een aantal matadors. 

* * * 

Hoe staat het nu met de cultuur van het Katholieke Brabant? 
Voor ieder die maar even de ontwikkelingsgang van Brabant in de negen~ 
tiende en de twintigste eeuw heeft bekeken, moet het duidelijk zijn ge~ 
worden, dat dit gewest hoe langer zo meer persoonlijkheden kan ver~ 
tonen, die ik boven " matadors" noemde. Onze vele gymnasia, lycea, 
hogere burgerscholen met hun uitmonding in universiteit en hogeschool 
en nog tal van ande~e onderwijs~instellingen zorgen voor gestadige aan~ 
voer tot den stand van intellectuelen. Wij bezitten na lang zwoegen thans 
een respectabel getal van kunstenaars, van bouwmeesters, van economen, 
van wat niet al. 
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Wij zijn er nog niet; maar wij zullen - 't heeft er alles van - in korten 
tijd onzen achterstand in dit opzicht hebben ingehaald. 
De mogelijkheden zijn er in ruime mate: de werkelijkheid nadert ook in 
dit stuk de volkomen gelijkheid met de andere delen van Nederland""" 
Maar de cultuur van de massa. 
De cultuur van de massa in Brabant zoekt in Nederland haar weerga. 
Want de cultuur van de massa moet allereerst worden af gemeten naar 
de levensbeschouwing. naar de inzichten over den zin van het leven. Wel~ 

nu, Brabant is tot dusver in zijn totaliteit Katholiek. Wat, behalve van 
Limburg, van geen enkele provincie van Nederland kan worden gezegd. 
De tobberijen en de zwarigheden die alle dag den mens naderen, worden 
gedragen door het geloof op een blij hierna. Aan den Brabantsen mens 
hebben de moderne gedachten deze hoogste van alle cultuurwaarden nog 
niet ontfutseld. 
En deze godsdienst~overtuiging houdt hem in de gewoonten van de 
Zondagviering en brengt door de kerkelijke jaarliturgie die levensregel~ 
maat, die voor lichaam en ziel evenzeer nodig is. Onder het kruisbeeld 
aan den schouw en rond het Lievevrouwe~beeldje op de kast huist het 
gezin, en de weinigen, die den weg naar ·de kerk niet meer weten, gelden 
voor ontaarden. 
Aan het leven van de kinderen geven kerk en katholieke school vorm 
en gestalte, en de verleidingen van later spelen het moeilijk klaar, de 
schone herinneringen van de jeugd heel en al weg te wissen. 
De zuivere voorstellingen over de zedelijkheid blijven trots alle zwak~ 
heden en overtredingen ongerept voortbestaan. Wat een benijdenswaar~ 
dig volksbezit! 
Zo komt het, dat er cultuur aanwezig is bij de arme vrouw uit de achter~ 
buurt, bij den simpelsten boer van de Brabantse hei, en dat wij nog altijd 
bij ons kunnen spreken van een eigen, een katholieke levensstijl. 
Stellen we daartegenover de streken waar een groot deel van de massa 
het geloof aan een hierna heeft verloren en slechts het materiële naloopt, 
al geschiedt dit laatste met een soort van raffinement. De vergelijking 
moet voor de Brabantse massa gunstig uitvallen. En met volle overtuiging 
kunnen we daarom zeggen: de Brabantse totaliteit is relatief hoog van 
cultuur; want de massa, een heel hoog percentage van het geheel der 
Brabantse bevolking kent nog verheven gedachten, doet nog aan im~ 
materiële motieven. 

• • • 
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Als nu in Brabant de hoger~ontwikkelden gaan putten uit den rijkdom 
van het gemoedsleven in de massa, en aan den anderen kant deze massa 
bij de hoger~ontwikkelden minzame toeneiging. liefdevolle bescherming. 
duidelijke leiding aantreft, dan kan de wisselwerking culturele wonderen 
doen. 
Zullen wij, Brabanders, ons nog laten zeggen, dat wij horen tot de lagere 
cultuurcentra? 
Wij met onze benijdenswaardige rijkdom aan de hoogste cultuurwaarden? 
"Mè genoito", "absit", zouden we St. Paulus willen nazeggen: "dat zij 
verre". 

("Brabantia Nostra", 4e Jrg .. no. 1. 1938) 
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HET BRABANTSE ZICHT 

I EDERE menselijke geest, die er in de wereld verschijnt, treft .daar 
een hele massa reeds bestaande dingen aan, die hij niet meer hoeft 
uit te vinden, maar die hij evenmin, als ze hem niet aanstaan, zó 

maar kan te niet doen. Het voorgeslacht heeft, hoe .dan ook. ervoor 
gezorgd, dat er een aantal verworvenheiden bestaan: een taal, een stel 
omgangsvormen, een heel grote groep wetten en reglementen, modellen 
van kleding en schoeisel. om van de talrijke technische verworvenheden 
niet eens te spreken. 
Dat is, mèt nog veel anders, het objectieve gegeven, waarin de mense
lijke geest zijn intrede doet, en waarop hij in meerdere of mindere mate 
invloed althans kàn uitoefenen. 
Nu wordt die menselijke geest eerst noodzakelijk zèlf beïnvloed door 
het objectieve, waarin hij als subject verschijnt. Hij wordt ontwikkeld, 
hij ontplooit zich juist door de inwerking van .dat objectieve. Dat is 
noodzakelijk. De scholastieke wijsbegeerte zegt dat in korrelig Latijn 
aldus: Nihil est in intellectu nisi prius fuerit in sensu, daar schuilt niets 
in een mensenverstand, of het is eerst door de waarneming heen 
gegaan. 
Maar nu mag men wel zeggen, dat dit eigen is aan het mensenrverstand 
als zijn schoonste glorie, .dat het zich, na door het objectieve te zijn ge
vormd, zich uit dat objectieve kan los werken, er zich om zo te zeggen 
tegenover stellen. 
Het subject tegenover het object. 
En dan draaien de rollen om. Eerst werkte het object op het subject als 
iets actiefs, en was de nieuw~verschenen mensengeest passief. Nu gaat 
het omgekeerd. De mensengeest wordt actief, de objectieve wereld 
wordt" voor hem passief. 
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Het is meteen duidelijk, dat juist in deze mogelijkheid van het actief
worden van het subject, de mensengeest, de gestadige progressie (goed 
verstaan) van het wereldbeeld haar oorsprong vindt. 
Maar het is ook duidelijk, dat het menselijke subject, àls het actief 
wordt, met het objectieve gegeven in conflict komt, en in verder plan 
daar ook conflicten verwekt. 
En zo ontstaat de beweging van de historie, die men onder verschillende 
aspecten kan aanduiden als het conflict tussen het oude en het nieuwe, 
het conflict tussen de traditie en het z.g. moderne. Welk conflict op 
ieder ogenblik van den wereldgang merkbaar is, zij het niet altijd met 
dezelfde helderheid. En het valt niet te ontkennen, dat het conflict ook 
niet steeds even hevig is. Wat gemakkelijk a priori te aanvaarden en 
te begrijpen valt. 
Want als we daar eens even dieper over nadenken, dan blijkt dit. 
Heel dat objectieve schema, dat de wereld op een bepaald ogenblik 
vertoont, is, afgezien van de inwerking Gods, door menselijke subjecten 
tot stand gebracht. Dat is voor mij nu object, maar er steekt een1 heel 
stuk in van het subjectieve van het voorgeslacht. 
En dat objectieve, laat ik het maar noemen: de objectieve vormen, 
worden gestadig door de áánkomende subjecten meer of minder be
werkt, nog juister gezegd: bij-gewerkt. 
Wanneer die bij-werking met energie is volgehouden gedurende een 
tijd-periode, dan is de afstand tussen de objectieve vormen en de sub" 
jectieve kijk niet zo heel groot. En dan is het conflict van zelf minder 
ernstig. 
Maar het kan vóórkomen, en het komt voor, dat de opeenvolgende 
subjecten zich weinig tegenover de objectieve vormen hebben gesteld, 
en in dat geval wor.dt de klove tussen het wereldbeeld en de gave 
menselijke geest heel groot; ze begint vaak te lijken op een gapende 
afgrond. Laat ik een . paar voorbeelden van deze sterke conflicten 
noemen. Zo één was er zeker in de zestiende eeuw, toen het humanisme 
opkwam, en de streving, die zich met den respectabelen naam "hervor
ming" sierde, aanvankelijk misschien terecht, maar die ten slotte niet 
kwam tot verzoening van oud en nieuw en West-Europa in stukken 
scheurde. 
In andere verhoudingen menen wij ook in onzen tijd een dergelijk hevig 
conflict waar te nemen tussen oud en nieuw, en bij al de ons haast 
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stelselmatig opgedrongen oppervlakkigheid van leven, zien we aan allen 
kant de botsingen, en de spanningen, en de geladenheid. 
Nu ik een scheidingslijn heb getrokken tussen de objectieve en de 
subjectieve cultuur-factoren1, mag ik nu even uw aandacht vragen voor 
den subjectieven factor, voor het subject? Als we dat subject in zijn ver
schillende gedaanten hebben beschreven, vallen er misschien of ver
moedelijk of waarschijnlijk conclusies te trekken. 
De mensen kan ik verdelen op vele wijzen, onder veel aspecten, alleen 
reeds als ik hun geestelijke kant beschouw. 
Maar hier wil ik alleen even ze verdelen in twee groepen, die ik de 
reflexieve en den intuïtieve zal noemen. 

* * * 

We zijn er de laatste jaren getuigen van geweest, dat de zogenaamde 
intellectuelen in Nederland een grote belangstelling gingen tonen voor 
de wijsbegeerte. Iets wat verblijdend is. 
Ook ging het in deze zaak, bij de Katholieken althans, gewoonlijk den 
goeden kant uit: dank zij het overwicht van enige inderdaad echte wijs
geren werd de denkkracht beproefd op het stevige stelsel van St. 
Thomas. En ging de vraag aanvankelijk naar cosmologie en psychologie, 
weldra zag men in, dat toch de wijsbegeerte-bij-uitstek de metaphysica 
is. Die zich hieraan heeft gewaagd, zal uit ondervinding weten, dat het 
gemeenlijk lang duurt eer men den juisten zin van "het zijn" en van "het 
zijnde" te pakken heeft. 
En heeft hij dien zin te pakken en gaat hij daarna nog eens óver-denken. 
er nog eens op reflecteren, hoe de zin van "het zijn" hem feitelijk is 
duidelijk geworden, dan zal hij er toe komen vast te stellen, dat hij 
veel heeft geredeneerd misschien; dat hij stap voor stap is verder ge
komen; maar dat eindelijk het laatste inzicht te danken is geweest aan 
een soort van lichtflits welks oorsprong ook voor hem zelf in het 
duister ligt. 
En niet alleen bij het bemeesteren van den zin van "het zijn" komt ons 
iets dergelijks te gemoet; bij het verwerven van àlle kennis, zelfs van 
de meest alledaagse, stoot men ten slotte op een moment, waar niet 
meer wordt geredeneerd, maar waarop wordt "ingezien". Men! zegt dan: 
"ik zie het"; "het is me klaar". Ten laatste wordt het begrip gewonnen 
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door dat geheimzinnige, dat, van uit het object bezien, evidentie h~et, 
van het subject uit bekeken: intiûtiie. 
Uit de dagelijkse ervaring blijkt, dat bij de mensen dat intuïtie-vermogen 
niet even groot en ook niet eender is. In een schoolklas heeft de ene· 
leerling dat wat uitgelegd wordt, veel eerder begrepen dan ;de andere. 
En de een heeft geen "kijk" op talen, de ander geen "kijk" op wiskunde, 
Die geen kijk heeft op wiskunde. zeggen we. of geen aanleg voor wis
kunde, die leert er eigen1lijk nooit iets van. 
We gebruiken daarbij niet zonder reden de termen: kijk of zicht. Om 
dezelfde reden wordt daarvoor het latijnse werkwoord "intueri" ge
bezigd, "er in kijken". 
Bij ons denken gebruiken we gemeenlijk beide dingen: redeneren en 
inzien. Misschien kunnen we het best het onderscheid weergeven> door 
te zeggen: we gebruiken reflexie en intuïtie. 

* * '* 

Als we nu de mensen in dit opzicht in groepen verdelen, kunnen we 
spreken van reflexieve en intuïtieve naturen. En dan bedoelen we door 
de eerste degenen, die geneigd zijn bij het onderzoek van iets langzaam. 
heel langzaam, stap voor stap vooruit te gaan. Van overhaasting is 
geen sprake. Met pijnlijke nauwkeurigheid wordt ook het kleine nage
gaan. Gestadig wordt een> oog gehouden op den weg die reeds is afge
legd. Met grote waakzaamheid en voortdurende controle schrijden zij 
voort. Zij zien met verachting neer op · alle gevoelstonen en zijn immer 
in de weer. om toch vooral nuchter te blijven, nuchter in het oordeel. 
en mistrouwend de geestdrift. 
De intuïtieve naturen daarentegen zijn degenen die bij het onderzoek 
vooruit willen. die met sprongen vooruitgaan. want ze hebben al veel 
verder "gezien". Ze raken in begeestering over het object van het onder
zoek en ze bekommeren zich veel minder over de "regelen van dt> 
kunst". Bij hun gedachtengang is er dan ook een tikje gewaagdheid. 
't Is wel duidelijk. dat in de mensen het louter-reflexieve en1 het louter
intuïtieve niet voorkomt. maar we aanvaarden geredelijk, dat bij de 
enen toch veel meer het reflexieve, bij de anderen het intuïtieve op den 
voorgrond treedt. En als we goed toezien, zullen we bemerken, dat in 
heel de sfeer, die wij geestelijk leven of geestesarbeï.d noemen, de 
botsingen tussen deze twee naturen aan de orde van den dag zijn. De 
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intuïtieven verliezen het geduld bij ·den langzamen gang van de reflexieven, 
en de reflexieven mistrouwen de zo onberekenbare vondsten van de 
intuïtieven. 
Bovendien kan men in het dagelijkse leven met de reflexieven het beste 
vooruit; want zij kunnen altijd arbeiden: het werkschema ligt klaar. Elk 
ogenblik kunnen ze weer beginnen op het punt waar ze waren geëindigd. 
De intuïtieven daarentegen vervallen gemakkelijk tot arbeiden-bij-vlagen. 
Nu eens werken ze heel intensief, dan wordt het werk zo goed als stil 
gelegd. 
Geen van beiden zijn de volmaakte werkers. De reflexieve zal tot zijn 
vervolmaking zich moeten opheffen tot de begeestering; de intuïtieve 
zal iets moeten overnemen van de nuchferheid en de arbeids-tucht. 
Eerst zo zal het volmaakte worden benaderd. Want gelijk het mensen
verstand beurtelings de twee dingen doet, en ook moet doen: discursief 
redeneren en intuïtief zien, zo is voor het geestesleven van een volks
gemeenschap het intuïtieve en het reflexieve geëist. Ze zullen beide 
elkaar dienen aan te vullen. 
Maar.... . . - en daar wilde ik toe komen - het reflexieve en het in
tuïtieve is natuurlijk overal onder dkaar gemengd; en1 toch blijft bij 
bepaalde personen het intuïtieve b.v. meer geaccentueerd. Toch vinden 
we, dat de Oosterling meer intuïtief is dan de Westerling. Toch voelen 
we in 't algemeen bij de griekse Kerkvaders meer intuïtie dan bij de 
latijnse, en onder de westerse bij St. Augustinus meer dan bij St. 
Hieronymus. 
Daar kan dus in den geest van bepaalde personen en evenzeer in be
p.aalde volksgroepen iets naar voren komen, waardoor we ze het re
flexieve of het intuïtieve merk toedelen. 

* * * 
Zien we nu naar de brabantse volksgroep en vragen we ons af: zullen 
we die rangschikken onder het reflexieve of het intuïtieve type, dan 
zullen we moeten antwoorden: de Brabander is kennelijk intuïtief. Als 
hij zich ergens door aftekent tegen de andere nederlandse groepen, dan 
is dat door zijn intuïtieve natuur. 
De J3rabander die in de wetenschap verzeild raakt, vertoont vinding
rijkheid. Hij kan verbluffen door zijn vondsten. Hij ziet iets al lang 
waartoe anderen langs een langeren weg zullen komen. Hij gaat sprongs-
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gewijze vooruit. Zo doende kan zijn wetenschap glanzend zijn. AI loopt 
hij zonder de zelftucht en de controle natuurlijk het gevaar, zich te 
vergissen. Een voorbeeld van deze glansrijkheid in de wetenschap was 
in zijn tijd zeker wel professor Franciscus Donders te Utrecht, afkomstig 
uit Tilburg, die in de physiologie en op andere terreinen nieuwe ideeën 
bracht. Bij hem is dat intuïtieve voor zijn geloof noodlottig geweest, zo~ 
als dat in de dertiende eeuw het geval was bij Siger van Brabant voor 
de rechtzinnigheid. 
In de wetenschappelijke productie zal de intuïtieve trek van den Bra..: 
bander ook hieruit blijken, dat zijn geest hem naar samenvatting dringt, 
dat hij de zaken groot wil zien en zich niet in het onderdeel verliest. Een 
beschrijving van de talloze brabantse humanisten uit de zestiende eeuw 
zou dat stellig aantonen. 
Op het gebied van dat andere geestelijke leven dat veel verhevener 
is en waarop zich ook de gewone m~nsen bewegen, het godsdienstige, 
komt de intuïtieve trek misschien het meest aan het licht. En of men 
dan van een nederlandse of erger nog van een brabantse mystiek kan 
spreken, ja dan neen, dat de intuïtieve zin de Brabanders daarheen 
dreef. bewijzen wel zuster Hadewych en Ruusbroek. en de Oisterwijker 
Nicolaas van Essche. En het doordringen van de mystiek in de begijn~ 
hoven. die immers toen tevens meisjespensionnaten waren en in de 
colleges en kapittelscholen wijst op een gemeenschaps~mystiek. En goed 
beschouwd is zelfs het spel van "Elckerlyc" van Pieter van Diest een 
sterk getuige voor den greep van de directheid op het brabantse gewone 
volk. 
De metaphysiek als zodanig ligt het brabantse volk niet zo na, maar 
de grote bijbelteksten van Genesis l, 1 over de schepping en van 
Exodus lll, 14 over het Wezen Gods klinken den Brabander overtuigend 
in de oren. En als hij daarover studeren gaat, dan zal hem het gebed van 
Duns Scotus goed afgaan: "Heer onze God, toen Mozes als echt leraar, 
U vroeg, welken naam hij van U moest opgeven voor de kinderen Israëls, 
toen hebt Gij, wetend wat het mensenverstand over U bevatten kan en 
daarom Uw gezegende Naam onthullend, geantwoord: "Ik ben die Ik 
ben". Gij zijt dus het echte Zijn, het algehele Zijn. Dat geloof ik. Maar 
dat zou ik ook gaarne willen wéten. Help mij, Heer, bij het nagaan, 
welke kennis mijn natuurlijke rede kan bereiken van het echte Zijn, dat 
Gij zijt, als ik begin met het Zijn, dat Gij U zelf hebt toegeschreven." 
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Hij gelooft het al lang, hij aanvaardt het al lang. Zijn lust gaat alleen 
nog uit naar het diepe inzien. 
Ik schrijf hier alleen over den buitenkant. De genade Gods, die innerlijk 
is. maar toch zeker en krachtig werkt, valt niet onder de rechtstreekse 
waarneming. Maar dat deze intuïtieve trek ook een gave Gods is en 
daarom insgelijks dankbaar moet worden aanvaard, behoeft geen be
toog. 
Alle gevaren die voor de vooral intuïtief aangelegde naturen bestaan, 
bedreigen ook de Brabanders. 
Daar is vooreerst het verbruik van veel energie, als zij aan den arbeid 
tijgen. Waarbij dan in korten tijd wel veel werk wordt verzet, maar de 
bedreiging er is, dat na de intensieve werk-vlaag de rust intreedt en 
alle energie schijnt óp te zijn. En dat is het misschien wel, wat de in
tuïtieven bij de anderen het meest in discrediet brenigt. Het lijkt aan 
de anderen een gemis aan doorzettingsvermogen, een soort van onbe
trouwbaarheid. 
Dat is evenwel niet zo. Het weten daarvan is alleen een aansporing 
voor den intuïtieve, voor den Brabander ook, om zich zelf te controleren, 
zich aan tucht te gewennen. De wezenlijk groten onder de Brabanders 
heeft het dan ook niet aan zelftucht ontbroken. 
Dan is daar verder de begeestering die den intuïtieve bij zijn vondsten 
en zijn veroveringen kan aangrijpen als een machtige vreugde en blij
heid. De blijheid is eigenlijk een gevoel en slechts een begeleidend ver
schijnsel bij de intuïtie, maar in de onbewaakte ogenblikken helt dat 
gevoel over tot uitbundigheid en verovering van het psychische terrein, 
zodat het tot het lagere af daalt, in het verkeerde kan terecht komen en 
verworden tot bon-vivant-houding. Zien we zo niet meer dan eens het 
genie vervallen en afzakken? 
't Is te verwachten, dat de intuïtieve, ook de Brabander, aldus door 
den meer reflexieve als gevoelsmens wordt betiteld en als zodanig 
enigszins .... " veracht. . 
Het is daarom ook eis voor den Brabander zich met geweld in de 
realiteit, in de objectiviteit van het gebeuren te dwingen. De werke
lijkheidszin en de nuchterheid moet den Brabander bij voortduring 
worden voorgehouden. 
Maar - dat mag men niet wegdoezelen, dat mag men niet uit het oog 
verliezen - àls de Brabander zich tot den plichtmatigen gang van het 
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werk van alledag dwingt; als de Brabander er tegen op zijn hoede 
blijft, zich te laten wegvoeren door zijn lust-gevoel, dan zal zijn rijke 
aanleg, zijn intuïtieve geest hem brengen, zo niet tot het heldhaftige, 
dan toch tot dat klare inzicht en die soepele houding, die in de taal van 
de mensen samen wijsheid heten. 

* * * 
Gesteld dat hetgeen te voren gezegd is, aan de werkelijkheid beant
woordt - en daaraan twijfel ik vooralsnog niet - dan moet hier de 
sleutel liggen voor het-aan-den-dag-brengen van veel van wat er aan 
het brabantse volk als typisch brabants valt op te merken. 
Het feit, dat het grote dichters en schilders en beeldhouwers en bouw~ 
meesters heeft voortgeberacht, toen het nog krachtig was, is dan niet 
te verwonderen. Of het in sterke mate heeft meegewerkt aan den op
bouw van de latere scholastieke wijsbegeerte, die immers vooral discur
sief van methode is, dat is, geloof ik, nog niet voldoende onderzocht, 
maar 't lijkt onwaarschijnlijk. Veel meer zal Brabant zich hebben kunnen 
vinden in het humanisme en de barok, toen de blik groot was, het aan
schouwingsveld wijd, en het geniale in ere. 
Hoe het mogelijk is geweest, dat in het gedeelte van Brabant, dat in 
1648 generaliteitsland werd, met kleinzielige achteruitzetting en vervol
ging van het katholieke geloof, dit geloof zo taai werd aangehangen en 
er van afval zo weinig sprake was, daarvoor is wel allereerst de 
grond der genade, maar de natuurlijke aanleg van den Brabander moet 
daarvoor ook verklaring kunnen geven. 
Die eenvoudige Brabantse boerenmensen toch, die zoveel leden ent zo 
hard moesten tobben eru in hun godsdienst werden vervolgd, waren taai 
en onwrikbaar in het vasthouden aan het oude geloof. Niet omdat zij. 
de simpelen, zo veel apologie hadden geleerd, zeker niet. Niet omdat ze 
door allerlei aansporingen in de oude lijn werden gehouden: ze zagen 
zelden een priester en ontvingen de Sacramenten alleen tersluiks. 
Deze weinig ontwikkelde mensen ~aren helder van "kijk". Ze behoorden 
tot die naturen, die we de intuïtieve noemen. Ze redeneerden niet lang, 
ze zágen God en de schepping en den Christus en de Kerk. En dat zuivere 
zicht bracht hun berusting en hoop op de eeuwigheid na den zwaren gang 
door het leven. Ze disputeerden weinig met de ontwikkelde Protestanten, 
die op hen werden losgelaten. En àls ze disputeerden, dan moesten ze 
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het in het oog van de omstanders tegen de Protestanten in vaardigheid 
afleggen. Maar in hun binnenste waren ze overtuigde overwinnaars. Ze 
wisten het, ze zágen het : zij alleen hadden het goed voor. 
De waarheid kan dan door de wetenschap op andere wijze worden ach
terhaald en de beaming van het verstand erlangen. Ze wordt op stevige 
manier veroverd ,door het geloof ook, door de intuïtie meer dan eens. 
De intuïtieve mensen van Brabant waren - men zou dat zo door een 
geleerde term kunnen weergeven - eenvoudig van geestelijke struc
tuur. Maar hun inzicht en hun overtuigdhei·d was er te taaier en 
onwrikbaarder om. 

# 

De objectieve normen, waarover ik in den beginne sprak, worden het 
snelst en het meest juist beïnvloed en opnieuw bevrucht en bijgewerkt 
door de intuïtieve naturen. 
Want deze intuïtieve naturen, als ze actieve subjecten geworden zijn, 
hebben het eerst ingezien wáár de objectieve normen een1 zwakheid ver
tonen, en daarop is dadelijk hun aanval gericht. De reflexieve naturen 
kunnen veel moeilijker tot werkzaamheid overgaan, en wat er bestaat, 
heeft voor hen veel meer de eigenschap van de onaantastbaarheid. En ... " 
zij laten de oude vormen rustig verstarren. 
Toen het humanisme opkwam, en de vormen, de oude vormen al hun 
soepelheid hadden verloren, hebben de intuïtieven, de Brabanders b.v., 
misschien wel even, doch niet lang geaarzeld. Ze hebben aangevat, ze 
hebben zich in het nieuwe weldra thuis gevoeld, en het kunnen schikken 
in die objectieve vormen, die moesten blijven, omdat ze eeuwigheids
waarde hadden, de godsdienstige vormen. Een tweespalt in hun bewust
zijn heeft niet lang bestaan. Ze zijn humanistisch geworden, maar katho
liek gebleven. Want hun zicht was klaar en zuiver. 
Ze hebben dadelijk begrepen, dat de studie en het onderwijs de eerste 
middelen moesten wezen om de wereld te vernieuwen en het te brengen 
tot een "echte" hervorming. 
Uit de officiële geschiedenis van de nederlandse cultuur zijn ze terugge
drongen, maar ze staan te wachten om naar het vóórplan te treden, 
deze onafzienbare rij van mannen, die de humanistische idealen verwe
zenlijkten en z~ ten dienste stelden van de Kerk met een virtuositeit 
zonder weerga en een vastheid van greep, die bewondering af dwingt. 
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Het is een ereplicht voor ons, deze humanisten in hun ere te herstellen, 
in hun uitbundigheid en hun dadendrang. 
Bij dezen schonen opbloei van het humanisme werd opeens het cultuur~ 
leven in Brabant afgeknapt. Niet een dood na uittering maar door uit~ 
wendig geweld. En het neergeslagen Brabant heeft zich eerst in de 
l 9de en de 20ste eeuw lángzaam, lángzaam kunnen gaan herstellen. 
Maar nu is de bewustwording gaande en kan de draad weer worden 
opgenomen. 

* * * 

Wie invloed wil uitoefenen op Brabant, misschien juister gezegd: wie 
aan de geesteshouding van Brabant voor de toekomst richting wil geven, 
zal wel terdege rekening moeten houden met dien natuurlijken aanleg, met 
die geestesstructuur van den Brabander. 
Bij al wat er in Brabant ondernomen wordt in verenigingen voor vol~ 
wassenen, voor mannen en vrouwen en jeugdige personen, zullen de 
leiders klaar voor ogen dienen te houden : de brabantse psyche. Anders 
zal de vat op de geesten gering of gelijk aan nul wezen. 
Het zal daarom te voren vast dienen te staan : wat elders gelukt en 
resultaat oplevert, is nog niet zeker nuttig in Brabant. Verliest men dit 
uit het oog, zo zullen de teleurstellingen niet uitblijven. 
Wie onze mensen toespreekt, zal zich niet mogen verliezen in lange rede~ 
neringen, al worden deze nóg zo correct uitgevoerd, de Brabanders 
vinden dat saai, en - ze durven het dikwijls niet hardop te zeggen, 
maar in hun binnenste zeggen ze het wel-: was die lange loop nodig 
om dat te bewijzen? Dat hadden we veel eerder ingezien. 
Of we in het stuk van de godsdienstkennis onze mensen dichter bij het 
geloof zullen houden :door ze te pantseren met verweermiddelen zoals 
sommige apologetische werken die aan de hand doen, is een vraag die 
ik daarom ontkennend zou willen beantwoorden. 
Wàt men ook ontstellends moge aanhalen over veler onwetendheid. 
Zeker, de onwetendheid over dit of dat is niet goed, is niet goed te 
pràten. Maar, als men een afvalproces, liever een vervreemding van het 
Katholicisme in zijn kronkelingen na~spoort, dan komt men, naar 't lijkt, 
tot de mening dat die vervreemding in 't algemeen het einde is van een 
hartsconflict, niet van een verstandsconflict. Veel vaker valt er een te 
kort te constateren in de sfeer van den wil dan in de regionen van het 
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verstand. Of nóg juister gezegd : men stoot veelal op een opstand van 
het gemoed, en als gevolg : een wegtrekken van het verstand en een 
weigeren van volgzaamheid. 
In genen dele wil hiermee gezegd zijn, dat de opstand in het gemoed 
nooit bevorderd wordt door een weet~fout, of dat hij door precieze kennis 
niet nog al eens ware te overwinnen geweest. 
In ieder geval staat het aan den anderen kant wel vast, dat de verleiding 
een aanknopingspunt zoekt bij het gemoed. Het godsdienstig gemoed 
van onze mensen tracht de verleiding te schokken, eru ze zo dan weg te 
zuigen van de Kerk. 
De versteviging van het godsdienstig gemoed lijkt daarom een eerste 
programma~punt voor een gelukkende inwerking op onze brabantse 
mensen. 
Om nu dat godsdienstig gemoed te raken, lijkt mij dit nodig (laat ik het 
voorzichtig en bescheiden zeggen) hoe paradoxaal het moge klinken: 
de groote geloofswaarheden in de grootst mogelijke diepte uit te leggen, 
maar dan eenvoudig en klaar, en als passend in een geheel. 
Door hun intuïtieve structuur staan onze mensen open voor de Schone 
gedachte van den Christus mysticus. Een gedachte die bovendien gr<:>ots 
en wijds is, precies naar den smaak van den Brabander. En komen in deze 
gedachte niet nauwkeurig de zondeval en de H. Menswording, de genade 
en ·de naastenliefde~plicht, en de Lieve Vrouw tot hun recht? De Lieve 
Vrouw, tot verering van welke wij meer bijdragen door duidelijk te 
maken wat ze precies is, dan door algemene lofspraken en oppervlakkige 
zoetigheden. Het godsdienstig gemoed zal slechts getroffen worden door 
". diepte. En daarom is het gewichtig, de kennis van onzen godsdienst 
te ...... vereenvoudigen. De ·delen laten zien in het geheel. Het schone 
gebed bekoort den brabantsen mens. 
Dat geldt zeker ook voor de rijpere jeugd in Brabant. Ook bij haar zal 
de greep naar het gemoed het eerste moeten wezen. Waarbij dan nog 
komt, dat ook bij ons in het gemoed van de na~oorlogse jeugd iets anders 
is komen leven. Iets wat we moeilijk kunnen beschrijven, veel minder 
kunnen bepalen, maar wat er toch zeker is. We zeggen : ze is anders, 
ze wil anders behandeld dan de jeugd~vroeger. Ze neigt naar sterk 
gezag, maar wenst niet bedáán te worden als een kudde: "wij zijn geen 
kudde~dieren" . 

We moeten erbij zeggen; dat deze jonge mensen, behalve ànders, ook 
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· in sommig opzicht béter zijn dan die van vroeger. En dat betere kunnen 
we dan mogelijk al weer niet juister beschrijven dan door te zeggen : 
in hen is de drang naar het heroïeke, en de overtuiging van de éérste 
waarde van het religieuze. Deze houding gevoegd bij het intuïtieve van 
hun brabantse wezen maakt die jeugdigen gemakkelijk toegankelijk voor 
het grote en grootste, dat tevens eenvoudig is. En de machtige gedachten 
van het schone Katholicisme resoneren bij hen van zelf. 
Ook de ouderen worden getroffen door directheid. 
Zo goed als allen zijn ze voorzien van werkelijkheidszin. Als het met hun 
kinderen mis gaat, dan ligt het dááraan, dat ze in het nieuwe dat snel 
komt en gaat, niet dadelijk den weg weten. Soms is de kracht niet groot 
genoeg. Vaker ontbreekt de kennis om leiding te geven. Zelden is er 
het gemis aan inzicht, en zelden is niet de overtuiging aanwezig, dat er 
veel op het spel staat. 
Niet anders staat het met hun houding tegenover wat uit den vreemde 
wordt ingevoerd. Ook hier is het gemeenlijk niet het diepe gevoel, dat te 
kort schiet, eigenlijk ook niet de juiste kijk. Maar wel meer dan eens 
hapert het aan de zo nodige fierheid. 
't Zal niet nodig, vaak zelfs niet nuttig zijn, door lange redeneringen te 
bewijzen. Hun herinnering opfrissen, juister gezegd: hun voorhouden 
wat er in hen leeft, zal meer effect hebben. Dan worden ze wakker. 
Hun intuïtie~vermogen is nog sterk genoeg, is nog steeds hetzelfde. Er 
is wel omfloersing gekomen door moderne nevels, maar daarachter is 
het zicht nog zuiver. 
Aanwijzen hoe de levende brabantse intuïtie en de juiste kijk op de 
hiërarchie van de waarden ons gedrag moet bepalen in de nieuwe om~ 
standigheden, dat lijkt allereerst geëist. 
De goede zielebodem is er nog. Hij wacht op het zaad. 

("Brabantia Nostra", 3e Jrg .. no. l, 1937) 
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DE BRABANTSE ZIEL 

D AAR is in de geestesgeschiedenis van de laatste tientallen jaren 
niets zo opvallend, niets zo verbijsterend haast als de harts~ 
tochtelijkheid, waarmee de wetenschap tracht het bestaan van 

een enkelvoudig beginsel in den mens te bestrijden. Dat is de felle kamp 
om de ziel. 
En men mag toch in alle nuchterheid vragen, of er wel iets is in de 
practische ervaring van den mens in zijn doen van allen ·dag, dat zich zo 
krachtig aan het bewustzijn opdringt als de eenheid en de enkelvoudig~ 
heid van het beginsel. als de ziel van den mens. Bij wien ter wereld komt 
het in den dagelijksen gang van zaken ooit in de gedachte, te twijfelen aan 
zijn enkelvoudigheid? Treedt niet iedereen immer op met de overtuiging 
van het enkelvoudige zijner persoonlijkheid zonder de minste erg in iets 
problematisch? 
Ieder ander mens is voor ons iets enkelvoudigs, en we beschrijven iemands 
leven als van een énen, nimmer als een groep verschijnselen zonder een 
innerlijk verenigingspunt. 
Alleen sommige wijsgeren beginnen die enkelvoudigheid, die binding 
aan één grondslag te ontkennen, zodra ze wijsgerig beginnen te spreken. 
Daarbij vergetend, dat voor hen zelf het punt van uitgang dient te zijn 
het gegeven van des mensen bewustzijn~ervaring. De beschrijver van iets 
poneert zich als een eenheid. 
Die enkelvoudigheid, die onverdeelbare grondslag is zo sterk, dat zelfs 
aan den buitenkant door de gedragingen van een bepaalden mens een lijn 
loopt, die uitsluitend bij hem aanwezig is. 
De nauwlettende, de deskundige zegt u: Dat is zeker een vers van Vondel. 
of: dat is een schilderij van Peter Paul Rubens, of: dat is een penseel~ 
streek van Frans Hals. Zo waar is het, dat van al die beroemde mannen 
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er een gelijke wijze van doen te merken is, die alleen op hun enkelvoudig, 
slechts eenmaal voorkomend zo-zijn past. 
De wijsbegeerte heeft al van de vroegste tijden enigszins met het pro
bleem gezéten. Want al kwam het den :Grieken niet in de gedachte het 
mensenleven als een aantal verschijnselen zo maar in de lucht te laten 
zweven, ze hadden er toch moeite mee, om den mens, wiens lichaam zij 
duidelijk als materie konden zien en tasten en wiens ziel zo onstoffelijk 
en zo geestelijk leek, als een volslagen eenheid te zien. 
Ja, de ziel leek hun onstoffelijk en geestelijk in hoge mate. Wie onzer 
is niet ontroerd, als hij in de Phaedo van Plato den heiden Socrates over 
de ziel hoort spreken, vlak voordat hij, onrechtvaardig ter dood veroor
deeld, den giftbeker gaat drinken. Het laatste gedeelte van zijn onderhoud 
met zijn leerlingen is voor ons nóg aantrekkelijk. 
"Nadat de doden gekomen zijn op de plaats, waarheen de ( daemon) 
geest, eenieder brengt, zowel degenen die goed en heilig geleefd hebben 
als degenen, die dat niet hebben gedaan, dan laten zij zich vonnissen. 
En die in de middelmaat schijnen geleefd te hebben, gaan naar den 
Acheron, bestijgen de vaartuigen, die daar voor hen gereed liggen; en 
komen in den poel aan, en verblijven daar. En terwijl ze zich reinigen. 
bevrijden ze zich van het verkeerd gedane en boeten ervoor, maar ook 
dragen ze ieder naar verdienste, het ereloon weg. Die echter, welke on
geneeslijk worden bevonden om de grootte hunner misdrijven, doordat 
ze grote boosheid aan heiligdommen of veel onrechtmatige en weder
rechtelijke doodslagen of dergelijke andere daden hebben bedreven, hen 
slingert het hun toekomend lot in de (Tartarus) hel, waar ze nimmermeer 
uitkomen...... Die evenwel in het oog lopend heilig blijken geleefd te 
hebben, die zijn het, die uit deze onderaardse oorden als uit gevangenis
sen worden bevrijd en naar boven in een zuivere woonst worden gebracht 
en boven de aarde wonen. En juist van deze leven zij, die zich door de 
wijsbegeerte genoegzaam hebben gezuiverd, helemaal zonder lichaam voor 
alle toekomst". 
Dat "leven zonder lichaam voor heel de toekomst", houden wij met Gilson 
( Philosophie mediévale) even vast. 
Het is een van die uitingen, die trots alle diepe redenering over de on
sterfelijkheid van de ziel op den duur toch de christelijke wijsbegeerte niet 
konden toelachen. Daar werd het zwakke punt geraakt van Plato's leer, 
die overigens de eerste Kerkvaders, aan het hoofd St. Augustinus in het 



Westen. bij den opbouw der Christelijke heilsleer goede diensten bewees. 
In het Evangelie kondigt Christus herhaaldelijk zijn Verrrijzenis van den 
dood aan, en zijn toehoorders verstonden dit van een onsterfelijk worden 
óók van zijn lichaam. En om maar één passage van den Apostel Paulus 
aan te halen: in zijn eerste brief aan de Corinthiërs ( 15, 12-19) schrijft 
hij: "Als er gepredikt wordt, dat de Christus verrezen is uit de doden, 
hoe komen sommigen onder u er dan toch toe te beweren, dat de ver
rijzenis uit de doden niet bestaat? Als de verrijzenis van de doden niet 
bestaat, dan is de Christus ook niet verrezen. En als de Christus niet 
verrezen is, is dus uw prediking zinloos, en zinloos is uw geloof...". 
Zo we alleen voor dit leven op Christus hopen, dan zijn we de ellen
digste van alle mensen". Zo St. 'Paulus. 
Neen, niet alleen voor dit leven hoopt de Christen, en dat maakt hem 
tot den gelukkigste van de mensen. Neen, zegt St. Paulus verderop (52, 
53): "De doden zullen verrijzen onvergankelijk, en wij zullen getrans
formeerd worden. Want het is noodzakelijk, dat dit ons lichaam met on
verderfelijkheid wordt bekleed, dat het bekleed wordt met onsterfelijk
heid". 
't Is allerduidelijkst, dat het Christendom de waarde en het instand
blijven erkent niet alleen van de ziel, maar ook van het lichaam, eigenlijk 
van het geheel, dat "mens" heet. Anders gezegd: de Christus is den mèns 
komen verlossen, niet de ziel alleen. 
Met verbluffende klaarheid en onwrikbare overtuiging wordt dat reeds 
in een vroege eeuw uitgesproken. 
"God heeft het reële vlees tot verrijzenis geroepen en Hij belooft aan 
dat vlees het eeuwige leven. Aan den mens het evangelie des heils ver
kondigen, dat is in werkelijkheid, dat eveneens verkondigen aan het vlees. 
Want wat is de mens anders dan een redelijk wezen, bestaande uit ziel 
en uit lichaam? De ziel op zich zelf genomen is dus niet de mens? Neen, 
ze is de ziel van den mèns. Is dan het lichaam de mens? Neen, er valt 
te zeggen, dat het is het lichaam van den mèns. Daar nu noch de ziel 
noch het lichaam, apart genomen, de mens is, maar dat wij mens noemen, 
ontstaat door hun vereniging, daarom heeft God, toen Hij den mens riep 
tot de verrijzenï's en het leven, niet een van diens delen, maar den totalen 
mens, dat is de ziel en het lichaam geroepen". 
Voor ons, Katholieken van de 20ste eeuw, klinkt het onwennig, als we 
zouden zeggen: de Christenen der eerste eeuwen spreken zo goed als 
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niet over de onsterfelijkheid van de ziel, voor ons, die het juist gestadig 
hebben over de onsterfelijke ziel. Waar ze wel en druk over spreken, dat 
is: over de verrijzenis van den mèns. 
Een korte tijd hebben de christelijke wijsgeren er zelfs niet goed weg 
mee geweten, hoe de ziel zou voortbestaan, terwijl het lichaam wegsterft; 
want beide moesten ze blijven bestaan na de verrijzenis. Ze hebben toen 
toch maar naar den Grieksen wijsgeer Plato teruggegrepen, die zo na
drukkelijk de onsterfelijkheid van de ziel had betoogd, al liet hij dan het 
menselijk lichaam ook onterugkeerbaar verdwijnen. 
Want in den mens is bij Plato de ziel het blijvende deel. het lichaam het 
voorbijgaande; de ziel onveranderlijk, het lichaam wisselend: groeiend, 
zich aanpassend aan omstandigheden; de ziel goddelijk, het lichaam 
in zijn stoffelijkheid sterfelijk. Het lichaam is bij hem als eeru instrument 
van de ziel; als een kleed, dat de ziel heeft aangedaan, maar dat ze ook 
weer aflegt. Er is geen leer, waarin de onafhankelijkheid van de ziel 
ten opzichte van het lichaam sterker wordt benadrukt dan in het 
Platonisme. De hoogheid, de onaantastbaarheid van de ziel is daarmee 
zeker veilig gesteld. 
Maar de waarde van het lichaam wordt teruggedrongen. 
De definitie van den mens wordt dan: een redelijke ziel, die een lichaam 
te haren dienste heeft. Zelfs bij St. Augustinus is het te kort in de een
heidsopvatting van den mens te voelen. 
Als hij antwoordt op de vraag: wat is de mens? zegt hij: een redelijke 
ziel die zich van een lichaam bedient. En op de vraag "wat is de ziel'' 
zegt hij: een redelijke substantie geschikt om het lichaam te besturen. 
Eigenlijk had St. Augustinus ook wel begrepen. dat hij op die manier 
leerde, dat de mens zijn ziel was, dat het lichaam eigenlijk als een misbaar 
aanhangsel fungeerde. Maar de geniale man kwam er niet uit. 
Van lieverlee keerde men zich nu ,_ natuurlijk niet zonder veel geschrijf 
en gewrijf ,_ tot dien anderen Grieksen wijsgeer Aristoteles, den groot
sten denker der eeuwen. Die overgang duurde niet een mensenleeftijd; 
eer hij voltooid was, waren er verschillende honderden jaren verlopen. 
Deze Aristoteles, die in een ingenieus wijsgerig stelsel alle dingen laat 
bestaan uit stof en vorm. De definitie van Aristoteles luidt: van de ziel: 
zij is de forma van het organische lichaam, dat het leven heeft in potentie. 
Daar volgt uit, dat lichaam en ziel niet te scheiden zijn, dat de mens een 
zelfstandige eenheid is, dat lichaam en ziel geen aparte zelfstandigheden 
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zijn, maar elementen van een en dezelfde zelfstandigheid, den1 mens. 
In deze opvatting was de eenheid van den mens ontegenzeglijk veilig 
gesteld. Maar voor de hand liggend was het, te twijfelen aan het voort
bestaan der ziel: immers men zag de lichamen sterven en vergaan. Bij 
de christenen leefde de onsterfelijkheid van de ziel: ja ook de onsterfe
lijkheid van het lichaam. Correct gesproken: de onsterfelijkheid van den 
mens. 
De mens blijft bestaan, en hij kan niet blijven bestaan, als hij niet ver
rijst. De scheiding van ziel en lichaam kan dan maar tijdelijk zijn, moet 
dan onnatuurlijk wezen. 
Nu, al die mogelijkheden en onmogelijkheden moeten opgesloten liggen 
in de bepaling, die een Christen wijsgeer van den mens geeft. Noch 
Plato's onsterfelijke ziel alleen, noch Aristoteles' noodzakelijke eenheid 
van ziel en lichaam voldeden daaraan. Dat heeft meesterlijk de scholastiek 
uitgekiend, door het begrip "persoonlijkheid". Bij al het andere, bij plan
ten en dieren vergaan de individuen, maar blijft de soort. Bij den mens, 
die een persoonlijkheid is, blijft de soort, maar blijven ook de individuen, 
omdat de ziel een zelfstandige vorm is, niet in haar bestaan van de ma
terie afhankelijk. 
Prachtig heeft St. Thomas dat in zijn "Summa contra gentiles ( 1, 2 cap. 
68) begripmatig bepaald, als hij zegt: "Anima intellectualis dicitur esse 
quasi quidam et confinium corporeorum et incorporeorum, in quantum 
est substantia incorporea, corporis tarnen forma. De verstandelijke ziel is, 
.zegt men, als een soort begrenzer en het gemeenschappelijke grensge
bied van het lichamelijke en \et onlichamelijke, in zoverre ze is een 
onlichamelijke zelfstandigheid, maar toch de vorm van het lichaam.'' 
En ...... de mens is eerst volledig ontplooid, als hij met ziel èn lichaam 
in den hemel is. Dat is de echt-christelijke gedachte. 
Maar niet om die Christelijkheid haalde ik dit alles onder de voet, eerder: 
om heel vast bij ons erin te heien: De mens is één. Wij spreken wel van 
onze ziel, en we zeggen wel: mijn ziel denkt en wil en voelt, maar ik 
moet het eigenlijk zo zeggen: de mens denkt en voelt, want de mens is 
een eenheid, een persoonlijkheid. Niet dus: mijn ziel denkt en streeft en 
mijn lichaam lijdt pijn, neen: ik denk en ik streef, en ik, diezelfde ik, 
heb pijn. 
Ik zal nu niet op mogelijke opmerkingen ingaan; ik zal ook niet beweren, 
dat er niets mysterieus overblijft, maar ik beroep mij op ieders bewust-
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zijn. En dat bewustzijn getuigt bij ieder van ons voor een énig "Ik". 
We stellen dus vast: de mens is één, al is er een onstoffelijke ziel en een 
stoffelijk lichaam bij hem te onderscheiden. 
En nu blijft het waar, dat ook volgens de wezensbepaling door Aristoteles 
gevonden en door Thomas van Aquino verbeterd, in den mens de ziel 
het werkende element is, het actieve: het lichaam, het ondergaande, het 
lijdende. En dat het dus niet van zin ontbloot is, alles wat de individuele 
mens doet, afhankelijk te stellen van zijn ziel, tot zijn ammale, vegetari~ 
sche werken toe. 
Zo komt de ziel aan vele vermogens. En zo werken die vermogens samen 
of elkaar tegen in haast oneindig verscheidene handelingen. Het gejaag 
en gejakker van het moderne verkeer kan in drukte en menigvuldigheid 
niet halen bij het her en der van de bewegingen in 's mensen binnenste. 
Die menigvuldigheid juist, heeft er sommigen toe verleid, om aan de een~ 
heid van de ziel te gaan twijfelen, ja zelfs die gans en al te loochenen. 
En toch zegt ieders bewustzijn met klare stem, dat al die menigvuldigheid 
opstijgt uit de diepte van een eenheid, van een totaliteit. 
Men kan natuurlijk een denk-act ontleden, dat doet de wijsgeer: men 
kan een wils-act ontleden, dat doet de wijsgeer en niet minder de moralist: 
men kan voelingen en reactie's registreren, dat doet b.v. de psycholoog. 
Maar ieder van die geleerden zal, als hij vóldoende onbevooroordeeld en 
nuchter blijft, als hij realist blijft, na zijn onderzoek moeten zeggen: de 
werkingen van die afzonderlijke vermogens komen niet afzonderlijk voor, 
ze zijn met de acten van andere vermogens vermengd en dooreengevloch~ 
ten, ja wat meer is, hij zal gedwongen worden te erkennen, eigenlijk werkt 
daar de éne ziel, de eenheid, die geen opsomming is, maar één centraal 
wezen. 
Van dat dooreenlopende en aan elkaar verbondene in de werkingen van 
den mens, komt het daar ook niet vandaan, dat de psychologie de meest 
ingewikkelde van alle wetenschappen is. vraagt terecht Peter Wust (Die 
Dialektik des Geistes). 
En komen niet tal van dwalingen hieruit voort, dat men een of anderen 
kant van het ziele-terrein te eenzijdig bekeken heeft? Dat men niet 
voortdurend bedacht heeft, dat de mens een eenheid is, dat met heel 
het bedrijf in zijn binnenste telkens de hele ziel is gemoeid? 
Waarom heb ik nu bij dit alles zo lang stil gestaan? 
Waarom zo met nadruk eraan herinnerd, dat de mens niet in twee stuk-
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ken te scheuren is, in een onsterfelijke ziel en een sterfelijk lichaam, niet 
in een ziel met een lichaam als instrument ? En dat, als men aan de ziel 
als de vorm het menselijk handelen toeschrijft, men weder niet uit 
het oog mag verliezen, dat die ziel één is, middelpuntig ? 
Omdat daaruit volgt, dat de ziel van eenieder in haar geheel van die 
e~ns anderen verschilt, dat de ziel van Jan ii1 haar geheel zich onder
scheidt van die van Piet. Terwijl het dan helemaal in de rede ligt, 
dat, als ik de individuele kenmerken ga nazoeken en opsommen, ik 
dóórdring tot in de diepte van de persoonlijkheid en ik nooit kan zeggen : 
Jan en Piet hebben deze bepaalde eigenschappen gemeen, maar Jan 
en Piet hebben daarenboven nog ieder iets afzonderlijks erbij. 
En daar volgt bovendien uit, dat wij bij het ontleden op het zieleterrein 
wel heel terecht de menselijke · persoonlijkheden naar overeenkomstig
heden in groepen kunnen indelen, maar nimmer mogen vergeten, dat bij 
zulk een eensoortige groep de eigen persoonlijkheid ook aan de over
eenkomstige eigenschap niettemin een persoonlijke kleur geeft ; en even
min of liever : veel minder vergeten, dat die overeenkomstige eigen
schappen diep in het wezen van de ziel liggen en een bepaalde groep 
van mensen afscheiden van een andere tot in de ondoordringbare 1e
heimzinnigheid van de zielsdiepte. 
Wanneer wij dus spreken van de Brabantse ziel, dan hebben wij daartoe 
zeker het recht, doch wij hebben te bedenken, dat al de mensen met 
een Brabantse ziel eigen persoonlijkheden blijven, en ...- wat voor ons 
doel nog gewichtiger is ...- dat die Brabantsheid heel het wezen van die 
Brabantse mensen heeft gekleurd. 'Dat Brabantse is er dus niet bij op
geteld, neen, het is ermee vergroeid. En het geeft iets eigens aan alle 
werking, aan geheel het gedrag, aan gans het optreden en de houding. 
Daarmee hangt samen, dat het Brabantse als zodanig heel moeilijk, haast 
onmogelijk, restloos valt te beschrijven. Wij vóelen dat eerder, we ken
nen het terug als het onze, terwijl we het heel vaak onmogelijk onder 
woorden kunnen brengen. Op dezelfde wijze als een Vondel-deskundige 
het Vondelse terugkent en een Rubens-deskundige het penseel van Ru
bens of zoals wij vaak in een anonym schrijven toch den schrijver vinden. 
En dit, terwijl we gemeenlijk niet precies kunnen aangeven, waar dat 
herkennen op steunt. 
Als we hebben ingezien, hoe bij de eenheid der ziel alle eigenschappen, 
de lichamelijke zeker niet uitgesloten, de ziel zelf hebben aangegrepen, 
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is het ons duidelijk, dat de Brabantse ziel niet aan de oppervlakte te 
benaderen valt. Of men al zegt, dat de Brabander gemoedelijk is en 
opgewekt en gastvrij en gul, met deze opsomming is men de Brabantse 
ziel niet zeer nabijgekomen. 
Evenmin is aan te wijzen wat van dat Brabantse de oorzaak is. 
Het ras? Ook wel het ras. Al was dat, naar in de historische tijd valt 
na te gaan, een meng-ras, het Germaanse ras met sterke Keltische inslag. 
De opvoeding? Ook de opvoeding. 
De levensomstandigheden? Ook de levensomstandigheden. 
De geschiedenis ? Ook de geschiedenis. 
Tal van oorzaken dus. 
Maar niettemin is het Brabantse iets ééns. En het trekt ons aan, naar 
het diepere te grijpen, waaruit de oppervlakken kunnen worden verstaan ... 
En nu moeten we om onze menselijke begrips-engheid toch weer de 
Brabantse ziel in stukken kappen, om ze te kunnen beschrijven. De twee 
vermogens: verstand en wil, al blijven we bedenken, dat ze aaneen
zitten, moeten achter elkaar worden bezien, en1 de Brabantse eigenheid 
in de twee aangewezen, althans in zijn diepste gronden. 
Natuurlijk kom ik hier op het terrein, waarover ik in 1937 in Brabantia 
Nostra (jaarg. 3 no. 1, blz. 8-21) schreef onder de titel "Het Brabantse 
zicht". 
We zeggen van den mens, dat hij een redelijk wezen is, dat hij een 
rede bezit, dat wil zeggen, dat hij verstandelijk kan redenéren, dat hij 
de éne waarheid uit de andere kan afleiden, dat hij uit een vaststaande 
waarheid gevolgtrekkingen kan maken.· - Dit doen wij bij ons zelf. 
maar dat doen wij ook, als we anderen willen overtuigen en tot iets 
overhalen. - Dat is de toepassing van wat wij ,.logica" noemen, af geleid 
van het Griekse J.6yoç rede. 
Maar de mens heeft ook v ers t an d. Bij Aristoteles heet dat in 't 
Grieks voîiç. Wij kennen begrippen. gedachten. oordélen. Het verstand 
is een licht in ons. waardoor wij iets zien en inzien. Het kleine kind 
leert door het licht van zijn verstand, en de grote mens natuurlijk ook. 
Van den schoolleerling zeggen we, dat hij een goed verstand heeft, 
als hij bij een kleine aanduiding de zaak begrijpt. ze ziet en inziet. Dat 
is de helderheid, het licht van zijn verstand. 
Er zijn mensen die een duidelijk uitgesproken aanleg voor wiskunde 
hebben. Bij eep opgave weten ze onmiddellijk hoe ze het probleem moeten 
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aanpakken. ·Ze hoeven niet eerst alle mogelijkheden na te gaan. Zij 
beginnen, zij zièn. 
Anderen zijn er, die, hoe ze ook ploeteren, nooit wiskundig zullen worden. 
Doch een zekere mate van helderziendheid, zij het ook niet naar alle 
kanten, is bij alle normale mensen aanwezig. Die geeft hun het verstand. 
Doch nu is de mensheid toch te onderscheiden in twee groepen, n.l. 
in ene, die meer het accent legt op de rede, die redeneert, en van het 
ene voorziéhtig tot het andere besluit. Zulke mensen noemen wij re
flexieven. Ze zijn, zoals ik zei, voorzichtig, doch ook langzaam. 
De andere groep noemen we de i n t u ï t i e v e n. Bij hen ligt er meer 
nadruk op het verstand dan op de rede . .Ze kijken IN de zaken en er 
doorheen. Hun oordeel is dadelijk klaar. Elk langzaam voortschrijden 
van een redenéring verveelt hen: ze weten het al lang, ze zien het. 
Als zij redenéren, dan doen ze het toch zeker zeer snel en langs korte 
wegen. We zouden kunnen zeggen, ze gaan niet de gewone grote zeker
der langer baan, ze gaan binnendoor. 
Tot deze twede groep, die intuïtieven, hoort de Brabander. Waarbij dan 
altijd in gadachte moet worden gehouden, wat ik in den beginne zei, 
dat deze eigenschap verweven is mèt en vervézeld door allerlei resten 
van opvoeding en overlevering, van geschiedenis, die dat intuïtieve eigen
aardig kleuren. 
Maar de grondtoon, waarin de Brabander zich vooral tegen het meer 
noordelijke Nederland aftekent, is dat intuïtieve zicht. Daardoor maakt 
zijn geestes-structuur op den buitenstaander den indruk van eenvoudig
heid. Deze kenschetsende grondslag van zijn geestes-geheel brengt ná
delen mee, doch evenzeer grote voordelen. Elders heb ik daarop gewezen; 
vooral over de voordelen zal ik hier even iets zeggen, voor zover het met 
ons onderwerp verband houdt. 
Ik wees vroeger op de Brabantse geleerden, op de Brabantse mystieken. 
Tot dezen intuïtieven geest en daarom eenvoudige verstands-structuur is. 
de genade erbuiten gelaten, ook te herleiden het vast gevestigd zijn in 
het Katholieke geloof van den Brabander. Het Brabantse geloof rust 
veel minder op redenering dan op inzicht en kijk. De eenvoudige verze
kerdheid van den Brabander in zijn geloof maakt hem van zelf vast
houdend. In de eeuwen van verdrukking en vervolging hebben de simpele 
mensen van het Brabantse land, die wel niet zo bizonder onderlegd 
waren in geloofsleer, die volstrekt niet waren geschoold in apologie, 
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de objectieve leer van het Christendom voor onwrikbaar gehouden. Waar~ 
uit onmiddellijk volgde, dat het hun plicht was daarvoor verachting en 
lijden en achteruitzetting over te hebben. 
Uit diezelfde, ik zal maar zeggen : "helderziendheid" komt het voort, 
dat de Brabander zo gemakkelijk de vaste eeuwige waarden weet te 
onderscheiden van de tijdelijke waarden. Er is weinig gevaar, dat hij 
al te zeer vasthoudt aan voorbijgaande levens~ en regerings-vormen. Bij 
al de strakheid van zijn geloofs-overtuiging heeft hij na 1813 gedurende 
den tijd van zijn emancipatie zich naar alle veranderingen in staatkundige 
opvattingen met het grootste gemak weten te plocrien, en nieuwe stro
mingen zijn hem niet licht verdacht, alleen omdat ze nieuw zijn. Het 
eerste dat bij zijn neiging tot toetreden of zijn afwijzen een rol speelt, 
is de overweging, of de Kerk en de eeuwigheidswaarde veilig is gesteld. 
Is hem dit laatste verzekerd, dan wijzen hem de omstandigheden den weg. 
Conservatief is hij dus niet. Alleen conservatief in wat geconserveerd 
moet worden trots alles. 
Zo wandelde de doorsnee-Brabander door het leven in een kalme ge~ 
moedsrust. Zo strekt hij zich voor het sterven neer in rustige berusting. 
Hij ziet den dood in de ogen, omdat hij daarachter Christus weet. Dat 
Die daar is, zegt hem klaar en helder zijn intuïtieve kijk. 
Wat deze trek van den Brabantsen geest in het geheel van Nederland 
nog zal uitwerken, weten wij natuurlijk niet. Alleen al niet daarom, om
dat dit ook van anderen, niet uitsluitend van den Brabander zal afhangen. 
Uit het verleden kunnen we in dit stuk geen gevolgtrekkingen maken . 
Want in den Nederlandsen staat heeft Brabant zo goed als geen verleden. 
Na 1648, toen het onder de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën 
genieraliteitsland wer·d, of eigenlijk al eerder, van kort na 1629, de val 
van Den Bosch, is Brabant onmondig geweest tot aan den aanvang van 
de 19e eeuw. En de 19e eeuw en het achter ons liggend stuk van de 
20ste eeuw heeft het nodig gehad om zich te herstellen, om zich zelf 
terug te vinden. · Het heeft alleen voor en na zijn geloof behouden en 
zijn christelijk gemeenschapsgevoel. En in de laatste jaren bereikt het 
weer zijn geestes~evenwicht, zijn fierheid, en zijn moed. 
De intuïtieve Brabantse geest staat open voor het nieuwe dat komen 
gaat, maar vergeet nimmer het einddoel en is even sterk in zijn geloofs
overtuiging als hij vroeger was. De eenvoudige geestesstructuur, die geen 
lange redeneringen nodig heeft om tot inzicht te geraken, die het verstand 
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spits maakt zodat het door alle bijzaken heen tot de kern doordringt, 
die met gemak de afzonderlijke doeleinden onder het éne einddoel ordent, 
deze geestesstructuur maakt den Brabander geschikt, naar 't lijkt, om in 
verwarde en verwarrende omstandigheden den weg te vinden voor zich 
zelf en den weg aan anderen te wijzen. 
De hµlp, de hulpkracht die de Brabantse ziel daarbij steunt en die, zoals 
ik eerder zei, met haar intuïtieve zicht verbonden is, ligt meer op het 
gebied van het streefvermogen. Over deze kracht valt ook wel een en 
ander op te merken. 
In heel de bestaande wereld is er een vastheid en standvastigheid te 
erkennen. Ja, beter gezegd: het voortbestaan is vastigheid, is het laten 
doorgaan van wat wàs. In de levenloze natuur is er een gedurige werking 
van de natuurwetten met een onwrikbare regelmatigheid. Bij de planten 
keert in de juiste maat en verhouding in iedere lente de vernieuwde tooi 
weer terug; de vogels bouwen hun kunstig nest de eeuwen door in den~ 
zelf den stijl. 
Aan d~e vasthoudendheid aan het vroegere, aan die volgzaamheid aan 
regel en wet beantwoordt in den vrijen mens, dat wat met een woord, 
waaraan een wonderbare gevoelstoon zit, in het Nederlands "trouw" 
heet. Dat hoge goed, waarop alle menselijk verkeer in de samenleving 
drijft. Waar het de meest vaste bond geldt, het verbond van wederzijdse 
overgave, spreken wij van "trouwen", 
En van God zegt de wijsgeer Peter W ust ( Dialektik des Geistes, blz. 
347): "Die absolute Freiheit des reinen, im Guten unbeirrt beharrenden 
Willens ist dieses Urfactum des absoluten Selbstandes desjenigen Wil~ 
lens, der nichts anderes mehr ist als absolute Selbsttreue": de absolute 
vrijheid van het zuivere, in het goede onwankelbaar volhardende willen, 
is dit oer~feit van de absoluut onafhankelijk bestaande wil van Hem, 
die niets anders meer is dan absolute trouw aan zich zelf. 
Het heeft onze moderne tijden misschien nergens meer aan geschort dan 
aan tr0uw. De wetenschap is daar wellicht mee begonnen. Zij heeft zich 
afgewend van den voortijd, ze heeft alle traditie afgeknapt en het pad, 
door de vroegere geleerden breed en stevig aangelegd, eenvoudig zonder 
omzien verlaten. En zo kwam over ons de wetenschappelijke onbesten~ 
digheid, de ontrouw. De trouw aan de voorvaderen, de trouw aan de 
Openbaring, de trouw aan de gemeenschap, 't verdween alles uit de 
horizon van 's mensen gezichtsveld. 
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En toch, bij de trouw van God en de trouw van de niet-menselijke na
tuur, komt er voortdurend ook diep uit de menselijke ziel een stem om
hoog, die van ons trouw eist. 
In de Latijnse taal heet zij "fidelitas" of "fides". 't Laatste hetzelfde 
woord, dat voor "geloof" wordt gebruikt. En dit woord heeft in het 
Grieks een aequivalent, <lat betrouwbaarheid en trouw betekent, geloof 
en geloofwaardigheid. 
De trouw is een zedelijke deugd, en ze is verwant met de rechtvaardig
heid (St. Thomas Aq. 2a, 2ae, qu. 80, 1, 3); ze geeft verplichting tegen
over eèn ander. Wat men zegt, moet waar wezen ; wat men belooft, 
moet men volbrengen, anders kan de menselijke samenleving niet in 
stand blijven. En zijn afhankelijkheid van God moet men onderdanig 
in het volbrengen van diens wil tonen. 
Het hoeft geen betoog, dat deze trouw iets zeer voornaams is onder ons, 
mensen, eigenlijk iets onmisbaars. 
Ze vergt in 's mensen gedrag een vaste lijn, die het gevolg is van een 
klaar inzicht. Maar in genen dele is voor dat klare inzicht een lange 
redenering nodig, het is eerder ontstaan door een kort overleg en komt 
het gemakkelijkst langs een eenvoudige structuur uit de diepte van den 
menselijken geest naar boven. 
Van de boven besproken simpele opbouw van den geest van den Bra
bander valt dat inzicht en de daaruit volgende trouw a priori te ver
wachten. 
Welnu, wat is er meer in het oog vallend in den Brabander, zoals wij 
hem in den dagelijksen omgang zien en zoals we hem zich in den loop van 
de geschiedenis zien gedragen dan zijn trouw, zijn goede trouw. Ik weet 
wel, dat in omgevingen, waar meer met geveinsdheid wordt opgetreden, 
omdat ingewikkelde sofismen van zelfbedrog tot een hoogschatting van 
geslepenheid hebben geleid, met de goede trouw van den Brabander meer 
dan eens wordt gespot. Met enige meewarigheid wordt daarop neergezien. 
En men mag vragen, of juist die trouw, die goede trouw niet als zijn 
schoonste bezit moet gelden en niet de bron is, waaruit heel het Bra
bantse zedelijk leven opborrelt. 
De trouw aan zich zelf, de trouw aan de gemeenschap, de trouw aan God. 
En de trouw aan God als het fundament van de trouw aan de gemeen
schap en de trouw aan zich zelf. 
Onder al de Nederlandse gewesten is Brabant een van de weinige, 
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waar wezenlijk nog een krachtig gemeenschapsleven durende is. 
Het gemeenschapsleven nu ontstaat niet door een opzwepen van een 
geestdrift voor een abstract begrip, maar is het gevolg van een iets-over
hebben voor den ander, van het in~achtnemen van de natuurlijke ver
houdingen, het eerbiedigen van de zedelijke waarden, in één woord : 
van de trouw. 
Bij den Brabander rust die op zijn trouw aan God, op de verzekerdheid, 
dat het zo moet. En deze verzekerdheid heeft tot fundament het voor 
hem van~zelf-sprekende van de volgzaamheid aan Christus en de Kerk. 
En wederom wordt die trouw aan de Kerk bij den Brabander gevoed 
door de trouw aan zich zelf. Hij blijft zich zelf gelijk, zoals hij is, gelovig 
zonder achterdocht, achtend het toebehoren aan de Kerk als zijn rijkste 
bezit, als zijn meest waardevolle goed. 
Het zou onbehoorlijk en onwaar wezen te loochenen dat er aan de Bra
bantse ziel gebreken kleven. 
Men kan ons op grond van onze gedragingen uitgelatenheid verwijten 
bij onze vermakelijkheden; te grote meegaandheid, in sommige gevallen 
laksheid. Het is van sommige onzer hebbelijkheden aan te nemen, dat ze 
verband houden met de eigenaardigheden van onze ziele-aanleg. Het 
is helemaal niet te verwonderen, dat bij ons vóórkomen "défauts de nos 
qualités". Het gulle en het goedlachse ,........ een prachtige eigenschap ,........ 
gaat gemakkelijk over het critische punt heen en wordt dan uitgelaten
heid. De eenvoud .- een aantrekkelijk iets .- leidt ten opzichte van 
geslepenen tot te grote meegaandheid. Doch het zij en blijve als een 
goede noot aangemerkt dat het verkeerde als een objectieve werkelijkheid 
wordt aanvaard zelfs bij de uitspattingen. 
Tegenover de aanvallen van buiten ,_ en die zijn door de moderne ont
wikkelingen niet minder in aantal en niet geringer geworden ,........ moet de 
Brabander zich sterken. En het beste middel om hem daartoe te brengen 
is : hem zijn eigen Brabantsheid bewust te maken, wat met andere 
woorden hetzelfde is als : hem te wijzen op de trouw aan zich zelf als 
zijn sterkste kracht. 
De trouw aan zich zelf. De trouw aan zijn opvoeding, aan zijn traditiën. 
aan zijn eigen innerlijk wezen. 
De Brabander is langen tijd vernederd en gekleineerd, en hij hoort tot 
de meest onvervalste volksgroepen van de Nederlandse natie. Hij draagt 
in zich onverlet de trouw aan Christus en Zijn Kerk, de trouw aan het 
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vaderland, de trouw aan de gemeenschap. Indien hij zich zelf gelijk blijft, 
is hij degene op wien bij het grondvesten van de orde te rekenen valt. 
Daarom is het verblijdend, dat in den laatsten tijd de Brabander weer de 
overtuiging heeft gekregen van zijn waarde, ook van zijn waarde voor 
de Nederlandse gemeenschap. Hij heeft het gevoel van zijn bestaans~ 
recht terugerlangd, hij heeft de fierheid hervonden. De fierheid op zijn 
trouw aan God en dáárom aan de gemeenschap. En hij is er zich van 
bewust gaan worden, dat hij -die hoogste van alle waarden niet mág 
prijsgeven. 
Hij heeft te koesteren en te ontplooien dáárom weer de trouw aan zich 
zelf, de trouw aan zijn Brabants wezen. 
Terecht weerklinkt de leuze: Brabantia nostra, Brabant aan ons. 
Terecht is in ere de oude wekroep : Edele Brabant, were di. 

("Brabantia Nostra", 6e Jrg .. no. 9, 1941). 
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DE BRABANTSE GEDACHTE 

A LS waar is wat Chateaubriant zegt ergens in zijn boek "Le 
Génie du Christianisme": "Il n'y a ni de grand ni de beau 
dans la vie que les choses mystérieuses", er is niets groots 

noch schoons in het leven dan wat mysterieus is, dan zal men zeker het 
grote en het schone moeten toekennen aan het zieleleven, want dit is 
uitermate mysterieus. En dit, niettegenstaande ieder van ons van niets 
zo onmiddellijk, zo zonder tussen-stations kennis draagt als van het eigen 
zielsgebeuren. Toen in de oudheid de Wijsgerenstrijd ontbrandde over 
het worden en het zijn en Heraclitus met al zijn vernuft en zeggings
kracht de overal waarneembare veranderingen en wisselingen zocht en 
beschreef, daalde hij ook af in zijn eigen innerlijkheid, maar hij waagde 
zich niet aan een beschrijving daarvan. Daar is althans een fragment van 
hem bewaard, dat luidt; "de wegen van de ziel zult gij niet vinden, al 
gaat ge alle richtingen uit: zó diep liggen ze". 
Niet alleen, maar toch ook om dat mysterieuze ga ik nu op zoek naar 
de Brabantse ziel, en het lacht me toe, als ik daarin iets groots en iets 
schoons mag aantreffen. 
Z.onder me hierbij in te laten met vragen uit de rationele zielkunde over 
de vermogens van de ziel, over haar aantal : of ik er twee of drie of 
meer nog moet aannemen, of aan welk van die vermogens de eerste rang 
dient te worden toegewezen, stel ik, om te beginnen1, vast, dat er bij den 
eersten aanblik op het zielsgebeuren zich twee zekerheden voordoen: 
Ten eerste : de afgeslotenheid. Heel het complex van zielefeiten is bij 
iedereen een aaneengesloten geheel. Het te localiseren is in 't algemeen 
niet mogelijk. Doch wel bestaat de zekerheid, dat het zich afspeelt binnen 
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de grenzen van ieders lichaam, en dat deze lichaams~omlijning van ouds 
geldt als de scheiding tussen den macro~cosmos en den micro~cosmos. 
Ten tweede: de menigvuldigheid in het bewegingsveld. Die even bij 
zich zelf naar binnen kijkt, wordt overrompeld door het drukke verkeer 
dat daar gaande is, even erg als hij dit in den macro~cosmos waarneemt. 
En al merkt hij daar bij wijle een lange een.1tonigheid en een vervelende 
herhaling, als hem bijvoorbeeld al maar door hetzelfde pas gehoorde 
deuntje of dezelfde praktijk~moeilijkheden door den geest zanikt, hij er
vaart ook ogenblikken van duizeling-wekkend snelverkeer, als hij bij een 
plotselinge dreiging in één ogenblik alle mogelijke oorzaken daarvan 
de revue laat passeren en tegelijk de velerlei kansen van uitredding keurt 
en tot het aanwenden van één daarvan beslist. 
Die menigvuldigheid van bewegingen in 's mensen bewustzijnsveld is al 
van overoude tijden in bepaalde rubrieken ingedeeld. in waarnemingen. 
voorstellingen, denkingen, willingen, voelingen, met in sommige nog 
ónderverdelingen. Maar in het bewustzijnsveld lopen die feitelijk door
een, kris~kras, en het gelukte ons niet ze zuiver te isoleren. Zodat zelfs 
in dit meest oppervlakkige gebied van het zieleleven; zodat zelfs dáár nog 
blijft: het mysterieuze. -
Strekken we nu ons onderzoek verder uit tot het wezen van de twee 
genoemde zekerheden, dan openen zich weer andere perspectieven en 
siddert weer uit een anderen hoek het mysterieuze. 
Wat is dat met die afgeslotenheid 1 
Zeker, ze bestaat. Als ik tot U zeg : hier in deze zaal zijn nu afzonderlijke 
groepen van waarnemingen, voorstellingen, denkingen, willingen, voe
lingen; die van u ieder afzonderlijk en die van mij, dan beaamt ge dat 
onmiddellijk. Evenzo wel al het andere dat ik hierover zeggen ga. 
leder van ons ervaart wat hij in zijn binnenste ziet als het zijn eigene, 
als iets waarmee op een bijzondere wijze zijn ik en niemand anders is 
gemoeid. Hij zegt : mijn gedachte, mijn gevoel, weer heel anders dan : 
mijn jas, mijn overhemd. Ik denk, ik vóel. Hij ervaart het Ik daarbij als 
eigenaar ell! subject. En, als nu het bewustzijn wordt onderbroken door 
slaap of in~zwijm~vallen, dan wordt dat ik~eigendom zelfs uitgestrekt tot 
dat voorafgaande bedrijf, dat in feite niet met dat~van~nu verbonden is. 
Het "hoe" is hierbij weer mysterieus, maar de afgeslotenheid wordt er 
door benadrukt. Desalniettemin is die af geslotenheid niet absoluut. 
Er is daar het lichaam, dat de ziel heeft beïnvloed. Er is daar het ras, 
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er is daar de overerving, die op de ziel inwerkt. Er is de opvoeding. De 
Brabantse vader, de Brabantse moeder, de Brabantse schoolmeester, het 
verkeer met de Brabantse gemeenschap maken in den geest associatie
banen, leggen daar den grondslag waarop eigenschappen worden ge
bouwd. Het gebeurt alles door de zintuiglijke prikkels en door dat won
dere instrument van verstandhouding, de taal. Hiermee hangt samen, dat 
omgekeerd ieder van die afgeslotenheden op andere kan inwerken, zoals 
op het ogenblik de mijne bezig is te trachten dit op de uwe te doen. -
De tweede vermelde zekerheid: de menigvuldigheid in het innerlijke be
wegingsveld vertoont toch regelmatigheden, die door de zoëven genoem
de inwe_.rkingeri van buiten af worden te weeg gebracht. Die regelmatig
heden vertonen zich als hebbelijkheden, als eigenschappen. Om in ons 
terrein te blijven : er kunnen worden aangetroffen : gemoedelijkheid, 
gastvrijheid, eenvoud, godsdienstigheid, trouw en dergelijke, en daar
naast: luchthartigheid, meegaandheid, argeloosheid. 
Wil men nu het karakter van een of andere bevolkingsgroep benaderen, 
dan bepaalt men er zich gemeenlijk toe, de deugden, resp. ondeugden op 
te noemen of te beschrijven. 
Eén ding wordt daarbij vergeten : de zaak wordt af gedaan juist alsof dat 
zielsgebeuren zich afspeelt op eeru vlak bewegingsveld, op een oppervlak 
van twee dimensies. Het is intussen zeker, dat de actie en de reactie in 
de ziel ook in de diepte, de derde dimensie gaat. Zou men de daar wer
kende krachten graphisch willen voorstellen, dan zouden de krachtlijnen 
behoren te lopen niet in een cirkelvlak, maar in een stereometrische 
figuur, stel : een omgekeerde kegel, en daarin nog vele snijvlakken. Door 
die omgekeerde kegel zouden de krachtlijnen horizontaal uiteen en naar 
elkaar toe schieten, en de hoogte in naar alle richtingen van het ene 
snijvlak naar het andere gaan, of ook wel door een of meer snijvlakken 
heen : het werd een uiterst ingewikkelde graphiek. 
Deze graphiek zou ons inmiddels kunnen verklaren, hoe bij het nagaan 
van een volkskarakter men op schijnbare tegenstrijdigheden kan stoten. 
Ook in het geval. dat bepaalde eigenschappen bij een anders geaarde 
volksgroep evenzeer worden aangetroffen en dus eigenlijk niet als onder
scheidingstekenen kunnen aanvaard worden, zal de verschillende struc
tuur-in-de-diepte de opheldering moeten brengen. En aangezien deze 
structuur-in-de-diepte zo mysterieus pleegt te zijn, brengen wij het zo 
goed als niet verder dan een vage beelding met vervloeiende grenzen 
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van een realiteit, zoals ik 's winters de schone toren van Hilvarenbeek 
zo vaak zie in den mist. 
Wie een characterologie van den Brabander onderneemt en enkele 
eigenschappen schildert van den Brabander, komt heel licht voor dat 
geval te staan. Heeft b.v. de Vlaming of de Limburger die eigenschappen 
niet 1 vraagt men hem. En hij is gedwongen te antwoorden: ja. Niette
min voelt ieder Limburger tegenover den Brabander, dat hij anders is, 
en omgekeerd ieder Brabander tegenover den Limburger evenzeer. Een 
bewijs dat ieder resp. een schema van hèt Brabantse en hèt Limburgse 
bij zich draagt. Wij weten blijkbaar veel meer dan we logisch 
kunnen verantwoorden. Het schort ons immers allerwege aan logische 
begrippen en inzichten, doch psychologische begrippen en inzichten be
zitten we bij de vleet. En op deze laatste lééft de wereld, drijft de 
mensenl.-maatschappij. 
Zodoende is het zelfs ·wetenschappelijk verantwoord als we de haast 
oneindige mogelijkheid van vervlechting en vervezeling van krachten 
in de vele lagen van de zielsdiepte hebben erkend, met onze psycholo
gische inzichten in de Brabantse ziel op pad te gaan, terwijl we 
het zoeken naar onderscheidend kenmerk en kenmerkend onderscheid 
met gerustheid en volle vrijgevigheid overlaten aan degenen, die zich 
trainen willen op dat logisch oefenveld. 

Tot dit punt gekomen, vraag ik uw aandacht voor een gewichtig iets in 
ons zielele~en, dat mogelijk niet dikwijls uw opmerkzaamheid heeft vast
gehouden, toch eigenlijk alles wat onze samenkomst-hier beoogt, moet 
stuwen en bevruchten. 
De eigentijdse kinder-psychologie maakt er zich druk over, op welke 
leeftijd het kind het voornaamwoord "ik" voor het eerst gebruikt, terwijl 
het toch niet zo doorslaggevend lijkt te wezen voor de bepaling van den 
geestelijken groei, te weten, wanneer het kind, dat bij al zijn bewuste 
activiteit het boven geschetste "mijn" en het "ik" ervaart, de term vindt 
om dat mee te delen. Veel gewichtiger is, wat reeds het IV de Conèilie 
van Lateranen in 1215 vaststelde, nl. dat het kind ongeveer zeven jaar 
oud tot de leeftijd van het onderscheid is gekomen. Gewoonlijk 
zegt men er heel gauw bij : het onderscheid tussen goed en kwaad is 
bedoeld. Doch dat is zeer onvolledig. Immers het kind .kan dan onder-

100 



scheiden tussen zijn goed en zijn kwaad. Het berekent zijn schuldigheid 
bij dit of dat. Maar daarvoor is nodig, dat het zijn binnenste in tweeën 
breekt, dat het van zich zelf een object en een subject van beschouwing 
enl beoordeling maakt. Daarvoor is nodig, dat het in de diepste diepte 
van zijn ziel zijn IK p'oneert, zijn diepste, zijn centraal IK. dat gesteld 
wol'.dt tegenover het IK dat aan iedere bewuste act vastzit. Het kind 
spreekt voor zich zelf, zij het op naïeve wijze, het oordeel uit: dat deed ik, 
en ik zondigde, mijn diepste IK was het er mee eens. Dat andere deed 
ik ook, maar ik zondigde niet, want mijn diepe IK heeft er tegen gestre~ 
den en zich verzet. Wat heeft dat kind een1 mysterieuze krachttoer in 
zijn binnenste verricht, als het voor den eersteru keer zijn zondekes belijdt 
en zijn Lieven Heerke nuttigt. Het heeft toegepast wat de scherpzinnige 
Apostel Paulus in de ziel heeft gelezen : twee Ikken of een dubbel~Ik. 
Het Ik, dat vastzit aan alle bewuste acten, welke bewuste acten ten 
dele autonoom zijn en een conflict met het diepe Ik kunnen teweeg 
brengen. St. Paulus legt het bloot in de vaststelling van schuldigheid 
aan de zonde. Hij doet dat in zijn brief aan de Romeinen (4. 15), met 
deze brandende woorden : "Niet wat ik wil, dat doe ik. maar wat ik 
verfoei, :dat doe ik". En even verder (v. 19) : "Niet doe ik het goede dat 
ik wil, maar wel doe ik het kwade. dat ik niet wil." 
Dat diepe Ik hebben wij, Brabanders en aan Brabant welgezinden 
krachtig te poneren tegenover dat kluwen van eigenaardigheden, die 
wij onder "het Brabantse" samenvatten. Dat diepe Ik heeft het vermogen 
van dat Brabantse afstand te nemen, het als object te beoordelen, de 
waarde van zijn onderdelen te keuren, tot het inzicht te komen, welke 
van die onderdelen het dient te cultiveren, welke andere als waardeloos 
of zelfs nadelig te bestrijden. De inzichtige Brabander zal dat met toe~ 
wijding bij zich zelf in gang zetten, waarbij dan het .zelfs onuitgemaakte 
blijft, of ook niet dat diepste Ik reeds Brabants is gekleurd. 
Doch als sociaal gericht stijgt in die afzonderlijke Ikken :de streving om 
te komen tot een "Wij", om in verband deze cultuurdrang - want dat 
is hij - tot gelding te brengen. Zodra die groep "Wij" enigen omvang 
heeft gekregen, is de Brabantse gedachte geboren. En deze groep is 
meteen het psychologische inzicht rijk, dat de Brabander áls Brabander 
en niet anders zal moeten! in den hemel gebracht worden en als Brabander 
zijn tocht~daarheen zal moeten afleggen door het veelzijdige leven. Als 
staatsburger en gemeenschapslid zal hij als Brabander zich ontwikkelen, 
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op straffe van onnatuurlijk te worden. De zekerheid vàn en de trouw áán 
de Katholieke traditiën zal hij meedragen als zijn kostbaarste bezit en 
zijn sterkste steun in de bekommeringen en kommernissen van het wis
selend mensenbestaan. Deze simpele gedachte hebben wij, de meer in
zichtigen. te voeden en te koesteren en verbreiden bij die Braban·ders, 
wier gezichtsveld meer begrensd is. En dit als een taak, als een plicht, 
die in Gods orde-bestel past. 
Hebben wij dat alles gezien, dan is voor ons de Brabantse gedachte al
omvattend. Dan blijkt zij op haar plaats op alle terreinen, bij de Katho
lieke actie, maar ook bij de sport: in de standsorganisatie, maar ook bij 
het straatlied : bij onze begrafenis-gebruiken, maar ook bij onze feesten. 
Overal. Een afzonderlijke vereniging alleen1 kan ze nooit ten volle tot 
uitdrukking brengen. Ze is van nature op alle Brabanders gericht. 
Het is klaar, dat ook niet-Brabanders aan die beweging kunnen deel
nemen, mits ze maar het bestaansrecht van de Brabantse gedachte 
hebben doorzien. 
Het is evenzeer klaar, dat voor echte Brabanders het niet nodig is, verzet 
aan te tekenen tegen het verwijt van provincialisme. Alleen tegenover 
vreemden en tegenover niet-inzichtelijke of van hun wortel geslagen 
Brabanders hoeven we ons soms te verdedigen. 
De Brabantse gedachte is groot en weids. En, als wij ze zien, zoals wij 
ze eigenlijk behoren te zien, als trouwe eenvoudige Katholieke mensen, 
dan vormt ze een onderdeel van de spankracht van het "Corpus Christi 
mysticum". Een idee van verbijsterende draagwijdte, die onze ziel vullen 
kan en die tegemoet komt aan de levens-spanning, welke bij goed toezien 
in ieder onzer blijkt aanwezig te zijn. Toen St. Paulus zich de machtige 
idee van den mystieken Christus had verworven, was hij ontembaar ge·
worden van veroverings-zucht en dadendrang. Hij snelde langs alle 
steden van Klein-Azië, hij kruiste in alle richtingen tussen de eilanden 
van het Oostelijk bekken der Middelandse Zee. Hij kreeg een1 verschij
ning. die hem naar het vasteland van Europa riep, naar Macedonië. En 
hij trok door Macedonië en Griekenland. En hij had zijn verlangen 
geuit: Ik moet ook nog Rome zien. En toen hij als gevangene te Rome 
vertoefde en aan twee soldaten geketend, langs de Tiber wan·delde en 
daar schepen uit Spanje zag liggen, toen keek hij met weemoed naar het 
verre Spanje. 
Dat was Paulus' levensonrust om Christus' wil. 
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Als wij de Brabantse gedachte in de hoge sfeer en de mysterieuze 
wijding van het godsdienstige verheffen - en waarom zouden wij dat 
niet doen? - dan worden we wel op beperkt gebied, doch echt en 
wezenlijk betrokken in de groei-spanningen van het Corpus Christi mys
ticum, dan krijgt onze stem Apostelklank, dan wordt onze daad missie
werk. Dan worden wij lijk Paulus onvervaard en fel. 
Ik mag u allen en mij zelf moed toewensen en onversaagdheid, als men 
tegen ons verdachtmakingen rondfluistert. Ik mag ons toewensen toe
wijding aan onze taak en bij ·de bezonnenheid en het beleid, die onder 
de mensen terecht "wijsheid" heten, toch tevens de felheid en de voort
varendheid. Ik mag ons toewensen een broederlijke eensgezindheid en 
onderlinge waardering bij ons streven naar hetzelfde doel, doch, bovenal 
een diep respect vóór en een tedere bezorgdheid over iedere Brabantse 
ziel. over de ziel óók van den kromgewerkten boer uit de Brabantse 
hei, óók van de vrouw uit de achterbuurt, óók van den baliekluiver, 
óók van 1den losgeslagen vereenizaamde. 
Mensen, grootgebracht zoals wij, lopen het gevaar bij onze waarde-be
paling van een volksgroep zo goed als uitsluitend de intellectuelen, de 
meer ontwikkelden in rekening te brengen. Terwijl het opvoeren van de 
cultuur tot mislukking is gedoemd, wanneer ze den massa-mens voorbij
gaat. Wijdt men aan deze opmerking énige aandacht, dan springt de 
waarheid daarvan zeker in het oog in onzen tijd. Want niet alleen 
beïnvloedt de massa door haar stembiljet de politiek, niet alleen telt 
ze mee voor het internationaal prestige, ze begint de sociale ontwikkeling 
te richten, ze zal weldra intellectuelen gaan leveren. En, als wij weer 
eens die massa in de sfeer van het godsdienstige beuren, dan vormt 
•zij de brede schare van naar Gods beeld geschapenen, van door Christus 
verlosten, van voor den Hemel bestemden, wier zielen stuk voor stuk 
den stervende111 Heiland voor den geest ston·den. 
En - laten wij tot onze opbeuring bedenken, dat de massa-Brabander 
juist door zijn Katholieke lèvensbeschouwing en zijn tot dusver in het 
algemeen nog in hoge mate ook op het onstoffelijke drijvende leven een 
uitzonderlijk hoog cultuurpeil inneemt onder de volksmassas. 
Neen, als we bij de Brabantse gedachte de wacht betrekken, plaatsen 
we ons niet op een onhoudbaren post. 

("Brabantia Nostra", 8e Jrg., no. 11/12, 1946). 
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DE JONGE WERKMAN EN 
DE BRABANTSE IDEALEN 

W IE zich iets laat gelegen liggen aan wat Brabant worden 
gaat, mag zeker niet alleen naar de steden kijken: op het 
platteland wonen nog altijd talrijke Brabanders. 

Hij mag intussen de steden ook niet verwaarlozen, want als er van ver
wording sprake is, dan gaat die in de steden het snelst haar gang. 
Een sterke factor die allang daar dat proces bevordert, is zeker het feit, 
dat de Brabantse steden, vooral de groeiende steden, sedert geruimen 
tijd verindustrialiseerd zijn, grotendeels bedolven onder industrie. De 
industrie, die tot dusver aan ons volk weinig goeds blijkt te hebben ge
bracht; behalve dan het laagste van alle menselijke goederen; materiële 
vooruitgang. 
Het is moeilijk onfeilbaar zeker te zeggen, op welk Brabants front er het 
meest moet gestreden worden, maar we hebben toch bijna allemaal zo'n 
soort van gevoel, dat aan de fabriek een niet slechts defensieve, maar 
ook offensieve gevechtslinie in stelling dient te worden gebracht, willen 
we Brabant in zijn geheel redden. 
En nog des te meer klemt die noodzakelijkheid, omdat de fabriek en 
de fabrieks-arbeid gestadig aan ook onze dorpen bemeestert, eerst de 
grotere, van lieverlede ook de kleinere. 
De bevolking van de Brabantse dorpen, die weleer bestond zo goed als 
uitsluitend uit boeren en landarbeiders, en ettelijke ambachtslieden, is 
sterk aan het veranderen. En de verbeterde verkeersbanen en verkeers
middelen zullen blijven voortgaan - alles wijst daarop - het Brabantse 
platteland voor de nijverheid te ontsluiten. Men kan dit in bepaalde op
zichten bejammeren, maar- men zal het dienen te aanvaarden als een 
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realiteit. En daarom is een waakzame vooruitziendheid ook hier op haar 
plaats. 
Reden te meer, om het voornaamste gevechtsfront te richten tegen wat 
er rond en in de fabrieken reilt en zeilt. 

* * '* 

Spreekt men van vooruitziendheid, dan spreekt men over de mogelijk
heden van de toekomst. En wil men voor de toekomst iets bewerken, 
dan heeft men zich te richten tot de jeugd van heden. 
In de èerste plaats tot de jeugd, die op den drempel staat van de manne
lijkheid. Want allereerst moet de nabije toekomst worden beïnvloed. Wat 
er voor de verre toekomst zal geëist worden, valt immers veel minder 
onder de berekening van ons verstand. Is dat een waarheid voor alle 
tijden, het geldt in hoge mate voor onzen tijd, omdat strevingen en be
geerten, geestesstromingen zoals men pleegt te zeggen, nu zo verbijs
terend snel wisselen. 
Onder volle erkenning, dat de vorming van de hele Brabantse jeugd 
gewichtig is, voelen we denkelijk allen evenzeer, dat de richting, de lei
ding, ·de wegwijzing van den jongen werkman met deru meesten drang 
wordt gevergd. 
Die zich wijden aan het jeugdwerk bij de "Jonge Werkman", - deze 
eenvoudige, maar juiste naam draagt die organisatie - hebben de voor
posten betrokken van het strijdcontingent in de sidderende Brabantse 
gemeenschap, in het door den vijand betwiste Brabantse land. 
Het zijn gewijde en ongewijde voortrekkers; maar beide soorten hebben 
eenzelfde geestdrift nodig naast het klare, nuchtere besef van den ernst 
hunner zaak. Als ze goed toezien, zullen ze ervaren, dat de greep van 
den vijand op deze jongens machtig is, dat zedelijke gevaren en geloofs
gevaren en gemoedsverontrusting en verzetsneiging van allen kant op 
deze jonge arbeiders aanstormen. Het onrecht dat er wezenlijk hier en 
daar is, en het zien waarvan wederom bewerkt dat de jongens het menen 
te zien waar het niet is, dat kweekt een stemming van balsturigheid en 
onhandelbaarheid, waardoor de bodem schijnt weggenomen om iets goeds 
te doen gedijen. 
Ja, aan de voortrekkers valt toe te wensen: veel helder inzicht, veel offer
zin, veel opgewektheid, veel katholieke volharding. 
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Wie ooit een zogenaamde "aanneming" van de Jonge Werkman heeft 
bijgewoond - "aanneming" heet een soort van toewijding, een soort 
van belofte~aflegging van trouw aan de Kerk - is zeker geroerd geweest 
door deze treffende plechtigheid. Zo simpel en zo echt. Echt en oprecht 
en met tucht spreken de jongens hun geloften uit. En daar rond zingen 
ze kloek en beschaafd en met vaart. 
Ze trekken dan bij de Kerk natuurlijk af en aan met tromgeroffel en 
hoorngeschal. Natuurlijk hebben ze hun lust ook dáäraan, deze jonge 
jongens met hun jeugd en hun bruisend leven. 
Maar in de kerk zijn ze bij die aanneming op hun best. En eigenlijk wéten 
de jongens dat ook. En even bij het zien van de groene frak van deze 
jongens komt dan de hoop op een herlevend Brabant. 
Het zieleleven van den Jongen Werkman. 
Zeker zal hij moeten worden voorbereid voor zijn arbeiderstaak, zeker 
zal hij moeten worden klaargemaakt om als volwaardig lid binnen te 
treden in de werkliedenorganisatie van de grote mensen, zeker zal hij 
moeten worden ingeleid in de maatschappelijke problemen, maar al be
reikt men dit alles. het ,zal weinig betekenen, indien men niet door de 
katholieke levenssfeer in de Jonge Werkman de harmonie van het ziele
leven bewerkt. En het zover te brengen is veel moeilijker en veel teerder 
dan heel de rest. 
Zonder het kweken van een gezond idealisme zal men dit, naar het lijkt, 
nimmer kunnen tot stand brengen. Want als de ziel van den Jongen 
Werkman niet vol idealisme zit, zal de geest van kankering en verbit
terd~zijn en ook de halsstarrigheid tegen het kerkelijke er bezit van nemen. 
't Zal dus zaak wezen, den Jongen Werkman te naderen met idealen. 
die zuigkracht bezitten en die voldoende concreetheid aan zich hebben. 
En in dezen gedachtengang ligt het niet verre, om ook eens te onderzoeken 
de waarde van die opvoeding, die in Duitsland "Heimatpaedagogik" heet, 
natuurlijk ontdaan van de ontaardingen, die de leer over bloed en bodem 
heeft teweeg gebracht. 
Als we aan "Heimatpaedagogik" denken, dan dringt het zich dadelijk 
aan ons op, dat het gewest Brabant zich daar buitengemeen toe leent. 
Aan historische herinneringen is het rijk genoeg. Aan l_andschappen even~ 
zeer. En het aspect van zijn schoon katholiek geloof heeft tot dusver niet 
veel geleden. 
Als de leden van De Jonge Werkman uittochten houden, het Brabantse 
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DE BRABANTSE STUDENT 
EN ZIJN IDEALEN 

ZOEKT men het woord "ideaal" in een woordenboek, zo vindt 
men ongeveer: Ideaal is de voorstelling van iets in den toestand 
van volkomenheid. Deze definitie is het resultaat van onder

zoekingen van al-lang-geleden. Het woordje "voorstelling" in de defi" 
nitie geeft te kennen, dat er iets vrij sterk subjectiefs in steekt: in de 
zwaarwichtige taal van de psychologen zal het heten, dat het ideaal is: 
"ein psychisch es Gebilde". Maar dat iets, dat de inhoud van de voor
stelling is, is toch weder iets objectiefs. En daardoor krijgt het ideaal 
deel aan de realiteit, al is die realiteit door haar eis van volkomenheid 
niet altijd verwerkelijkt. Maar bij het ideaal behoort ais een eis - en 
daarom is de zo juist gegeven woordenboek-definitie niet volledig -
een tendenz naar verwezenlijking. Al moet in menig geval de reinheid 
van het ideaal in gedachte worden teweeg gebracht door een ideali
serings-proces en schiet er dan van de realiteit niet veel over, de ten
denz tot verwezen1lijking is aan het ideaal inhaerent. Is die er niet bij, 
dan komen we niet verder dan een chimaera, een luchtkasteel. 
Het volmaakte iets ontleent zijn karakteristiek ideaal-zijn vooral hieraan, 
dat het 't voorwerp is van een doelstreving. 
We stellen dus vast, dat met de bestaanbaarheid van idealen, onze 
eigen wil in hoge mate is gemoeid. 
En hiermee ben! ik daar, waar ik komen wilde: onze idealen zijn het 
mikpunt van onzen wil. Dat is het voornaamste, en daarover kunnen 
we even bij ons zelf mediteren .. " .. 
De idealen van ·den brabantsen student zullen dus wezen, of kunnen 
althans beschreven worden, als: de hoge dingen, die de student wil 
nastreven voor Brabant en tevens voor zijn eigen persoonlijkheid. Het, 
alle andere omvattende, weidse ideaal voor Brabant nu is: een vol
maakte ontplooiing van het katholieke leven. Hieraan is al het andere 
inderdaad ondergeschikt: 
We hoeven wel aan niemand aan te tonen, want het is een niet te 
loochenen feit, dat er in Brabant tot dusver een katholieke gemeenschap 
bestaat, dat er dus nog een mogelijkheid toe ligt, om het katholieke 
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land in - en dat doen ze zeker - dan ligt er een rijk terrein voor echte 
ontwikkeling voor hen open. Ik zeg voor De Jonge Werkman. Eigenlijk 
geldt dat natuurlijk ook voor de andere jeugd-verenigingen. Maar ook 
hier weer moet De Jonge Werkman ons vóór alles ter harte gaan. 
Om deze "Heimatpaedagogik" te kunnen maken tot wat er van te ver
wachten valt, zal er georganiseerd moeten worden. Daar zal voor nodig 
wezen, dat de plaatselijke geschiedenis aan enkele Brabanders-samen 
goed bekend is, en het plaatselijke landschap en de steden- en dorpen
aanleg niet minder. 
Kunnen we het niet zover brengen, dat er in elke gemeente van enige 
betekenis, iedere Zaterdag- en Zondagmiddag enkele ontwikkelde men
sen gereed staan, die hun omgeving goed kennen en hun kerk en hun 
dorp of stad en de gebruiken van de streek? Die gereed staan, om zonder 
vergoeding de zich aanbiedende uittochtgroepen van De Jonge Werk
man (en andere) rond te leiden? 
Uit zulke rondgangen kan allerhande goeds geboren worden. Maar aller
eerst een sterke gemeenschapszin en de waardering voor het katholieke 
leven in Brabant. 
Lessen in de Brabantse geschiedenis en in de Nederlandse geschiedenis 
zullen dat ook worden, zoals ze op de schoolbanken nooit kunnen worden 
aanhoord. 
Liefde voor het gewest zal gewekt worden, en daarmee zullen in de 
psyche van deze jonge arbeiders voorstellingen rijzen, die waard zijn be
keken te worden en die noodzakelijk andere minderwaardige verdringen. 
Als we dergelijke vrijwilligers kunnen opgeroepen krijgen, dan hebben 
we schoon werk verricht. Hulp en steun in het moeizaam streven van de 
leiders van De1onge Werkman. Versterking van het katholieke gemeen
schapsbesef en van de Brabantse gedachte. 
We zouden op deze wijze allerzekerst gaan in de lijn van Brabantia 
Nostra. 

("Brabantia Nostra", 3e Jrg" no. 6, 1938). 
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leven in alle uitingen te doen opbloeien. Maar eventmin hoeft er ge
wezen te worden op den nood-toestand, die ontstaan is ten gevolge 
van snelle industrie-ontwikkeling en haastige groei van onze steden 
in de zuiging naar het moderne leven door de nieuwe verkeersmiddelen 
van ons tot-nog-toe patriarchaal platteland. 
Even vraagt die nood-toestand onze aandacht. 't Is de nood-toestand, 
die gevaren inhoudt voor een ernstig katholiek geloofsleven. 
Ik weet wel, dat het opgeld doet, statistisch aan te tonen de groei van 
het Socialisme in Brabant, de toename van het Communisme zelfs. 
Licht wordt dan de neiging wakker, om op te trekken tegen het Socia
Ïisme, tegen het Communisme; om de leuze aan te heffen: te wapen 
tegen het Socialisme, te wapen tegen het Communisme. 
Zie ik echter goed, dan mag zo iets ons ideaal niet zijn. Dat is te 
negatief, te weinig echt. Alleen kunnen we die statistische gegevens 
aanvaarden als een mogelijk overtuigingsmiddel van de gevaren, die 
de brabantse Katholiciteit fel gaan bedreigen. Wij mogen wel schrik 
hebben voor de infiltratie van de revolutionnaire en communistische 
gedachte in Brabant. 
Maar ons ideaal dient te zijn: het doen opbloeien van het katholieke 
leven! in Brabant, niet als verweer tegen grijnzend Socialisme of Com
munisme alleen, doch om dat Katholieke zelf. Niet om iets anders, maar 
om zich zelf. Ons ideaal is: een versterkte Katholiciteit - positief -
als doel in zich zelf. 
Alles "propter Deum", om God. Als het te pas komt, zijn we bereid, 
om zelfs enige ware en goede gegevens van de anderen over te nemen, 
met het doel ons ideaal: een Katholiek Brabant, nader te komen. 
Zo, meen ik, is ons groot ideaal zuiver gesteld. Wanneer we ons dan de 
vraag stellen: Indien Brabant, als katholiek volksdeel moet bewaard 
blijven, en zelfs in de vernieuwde omstandigheden tot een andere op
bloei moet komen, wat is er allereerst te doen bij de brabantse mensen, 
zo zal het antwoord luiden: 
Allereerst . de bewustwording bevorderen. Bewuste Brabanders zijn er 
nog lang niet genoeg. "Bewust" dat betekent hier "zelfbewust". 
Zelfbewust is men, als men niet alleen iets is of weet of kan of doet, 
maar als men ook w e e t, dat men is, weet, kan, doet. 
Men kan ras-echt Brabander zijn, geboren en getogen binnen de grenzen 
van het gewest, diep·katholiek, eenvoudig van zeden, sober van leven, 
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gemoedelijk in den omgang, gastvrij en mededeelzaam; men kan alle 
goede en prijzenswaardige eigenschappen bezitten en cultiveren. Men 
kan ook zelfs de slechte eigenschappen van ons karakter : de neiging 
tot slapheid, de nonchalanche, de te grote meegaandheid en te geringe 
zelfstandigheid bestrijden. 
In dit geval zal men mogen heten: een echt en tevens een goed Bra
bander, een bewust Brabander is men daarom nog niet. De bewuste 
Brabander moet weten, dat dit zo is; die moet het levendig besef in 
zich omdragen van wat er aan goeds in Brabant leeft, van wat er aan 
kwaads te bestrijden valt. 
We willen Brabant redden en omhoog heffen: de bewuste Brabander 
moet daaraan meedoen. Mee-doen aan het behouden van het brabantse 
wezen. Mee-doen aan den strijd tegen het ont-brabantsen van Brabant. 
Door alle geledingen van ons volk moet de fierheid gaan, de fierheid, 
dat wij de afstammelingen zijn van vervolgden en martelaren; maar 
ook de halsstarrigheid, de halsstarrigheid om niet te willen verdwijne111 
als soort, niet te willen opgaan in de alles-effenende verstoffelijking van 
den modernen tijd. Ons volk moet gewezen worden op zijn feilen, op 
de dreigende gevaren, op zijn slechte hebbelijkheden, maar ook op de 
nog sluimerende energie en, ook op de geestelijke waarden, ·die het in 
zijn boezem omsluit. 

Het wakker-roepen van het brabantse bewustzijn, als een middel. om 
het katholieke leven te doen ontplooien, is een ons nabijliggend ideaal. 
Alle goed-menenden in Brabant, de intellectuelen vooraan, zullen de 
bewustwording van Brabant dienen te bevorderen. Wie de . ogen wijd 
openhoudt, ziet wel. dat er in de ons omringende wereld iets nieuws 
aan 't worden is. Ook: dat de zedelijkheid en in het gevolg de geloofs
practijk in brede lagen en grote groepen dalende is. Ook: dat in het zo 
lang eenvoudige, gelovige, levensblije brabantse volk, dat ook daar 
gaande is: vervlakking en afzakking. 
Wie nu ook zijn hoofd helder bewaart, komt tot het inzicht, dat be
waarheid wordt bij ons, rond ons deze grote les van de geschiedenis: 
een beschavingsgroep die kwijnen gaat, ziet wel de symptomen van 
haar daling, maar komt moeilijk tot het besef, dat haar langzame daling 
allerzekerst op haar eindelijke ondergang moet uitlopen. Om het in 
spreukvorm te zeggen: een! volksgroep schrikt er voor terug om uit haar 
boezem haar noodlot te lezen. Zo ongeveer zegt het er~ens: Rathenau. 
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En, laten we het niet verbloemen: meer dan eens werken goede leden 
van een volksgemeenschap er aan mee, om die volkigemeenschap naar 
den1 kelder te helpen. Te goeder trouw. Ze willen niets doen, wat niet 
door den beugel gaat, en persoonlijk doen ze dat als regel ook niet. Maar 
rechtdraads tegeru de uitwassen ingaan, daar komen ze ook niet toe; 
want "".. dan moeten ze zich poneren, en dat eist opoffering, dan 
mogen ze niet meer mee-zeulen en dan moeten ze anders doen dan de 
anderen, en: dat gaat toch niet. Deze goede mensen missen de gave 
gemeenschapszin, het regelmatig samenhorigheids-gevoel. Ze hebben 
een slecht gezicht op een verrottingsproces. Bij de rotting zijn niet alle 
deleru van het organisme er eender aan toe. Op sommige punten is de 
ontbinding al ver gevorderd, op andere pas begonnen. Enkele delen 
zijn vooralsnog onaangetast gebleven. Maar komt ge morgen terug: 
hier en daar is de ontbinding voltooid; wat gisteren begon is al in een 
verder stadium gekomen; en de gave delen zijn minder geworden in 
aantal. Wordt er niet ingegrepen, voorspel gerust de algehele onder
gang van dat organisme. 

In het zedelijk en godsdienstig verwordings-proces, ook in Brabant, zijn 
alle delen van de bevolking betrokken. En bij dat proces wordt inge
grepen, zo de nog gave delen zich verzetten gaan. Goed ervan over
tuigd, dat ze tot dat verzet verplicht zijn, ook in hun persoonlijk gedrag. 
Een zich-niet-verzetten immers is van zelf een in-de-hand-werking van 
de verwording. Heel ons gedrag. zelfs de geringste afwijking is, md 
meerdere of mindere schuldigheid, een deel van dat proces. Iedere man, 
die aan de godsdienst morrelt; iedere vrouw, die ontrouw is; iedere 
jongen, die vuilbekt; ieder meisje, dat zich schaamteloos kleedt, werkt 
mee aan de verwording van het geheel. Zo. moeten we, meen ik, de 
gemeenschap zien, ook de brabantse gemeenschap. leder onzer heeft 
plichten niet alleen onder 't opzicht van zichzelf, ook ten opzichte van 
het geheel. En de grotere of kleinere verkeerdheden, die we bedrijven, 
doen schade aan het geheel. 
Verder doordenkend zal men er toe komen, dat men zich moet ont
houden van wat voor ons zelf mag, doch schadelijk is voor het geheel; 
dat men moet doen, wat voor ons zelf niet nodig is, maar nuttig is voor 
het geheel. De verantwoordelijkheid voor het geheel, die komt op ieder 
bewust Brabander drukken. En de bewustmaking van Brabant is zijn 
ideaal. Maar de verantwoordelijkheid voor het brabantse geheel, die 
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bij goed nadenken over hem heen komt vallen, aanvaardt hij ook als een 
ideaal. Als een zelf-besef van hoge waarde namelijk, waaraan hij ver
plichtingen ontleent, maar tevens de vaste wil om in 't gareel te lopen. 
Hij zal zich verzetten tegen de verwording in 't grote en in 't kleine; 
bij anderen; bij zich zelf allereerst. Want als deel van het geheel, is hij 
van de anderen niet te scheiden. Hij zal stuwen naar diep-katholiek 
leven, naar diep-katholiek leven alleen. Dat wil zeggen: alle goede 
strevingen, die dat katholiek leven bevorderen, zal hij steunen, maar 
hij zal niet bij dergelijke gevallen middel en doel verwarren. Het katho
liek leven ,...., ik keer tot het begin terug .- om zich zelf. 
Hij zal de fierheid van het oude geloof bewust doen worden bij zijn 
volk, bij elke gelegenheid. Hij zal zijn volk liefhebben van de hoogste tot 
de laagste met zijn aantrekkelijkheden, met zijn hebbelijkheden ook. 
Hij zal bij zich zelf cultiveren de schoonheid van het brabantse wezen, 
en zijn volk op zijn gebreken, doch ook op zijn goede eigenschappen 
wijzen. Hij zal ernaar streven, om onder zijn volk te kunnen gaan staan, 
als echt man van dit volk, maar in zijn persoonlijkheid willen benaderen 
- goed verstaan ,...., de voorbeeldigheid. 
Hiermee zijn wij gekomen áán, liever al gekomen doorheen de hoge 
dingen, die de student wil nastreven voor Brabant en voor "zijn eigen 
persoonlijkheid". Hiermee zijn we gekomen aan het "waarom" en het 
"hoe" van het Brabantse . Studentengilde. Dat Studentengilde bezit 
richtlijnen. En deze richtlijnen mogen wel de verlengstukken genoemd 
worden van wat hier over de idealen is gezegd. Verlengstukken, die 
doorlopen tot de begaanbare grond. Hier vinden we de raakpunten met 
de praktijk. Een gilde van echte, brabantse studenten, dat wil voorbe
reiden tot den dienst van het brabantse volk, ·dat nu onder zijn leden 
de Brabantse geest kweekt en dat nu en dan contact zoekt met dat volk. 
Een gilde, dat van zijn leden, niet door veel reglementen, maar door den 
geest, niets anders vraagt dan dat ze wel doordrongen zijn van hun 
roeping, ook nu, onder het Brabantse volk; dat ze bij alle blijheid, .aan 
ons eenvoudig katholiek volk zo bij uitstek eigen, toch zullen bezitten, 
de katholieke levens-ernst, en niet door hun voorbeeld ons volk verkeerd 
beïnvloeden in de richting van moderne levenshouding. 
In de richtlijnen staat daarom, dat de gildeleden hun geloof zullen leren 
kennen en er zich op toeleggen het te beleven, te kweken, den echten 
gemeenschapszin; dat ze tot de sacramenten zullen gaan, en, de genot-
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zucht bestrijdende, zelf zich gewennen aan eenvoud en soberheid. Deze 
twee laatste deugden waren sinds eeuwen de kracht van de brabantse 
bodem. Geen dweperij, geen verkettering van de iets-bepaalds-niet
doenden. Ruimte en vrijheid; maar wel off er-zin. 
De gildebroeders zullen Brabant kennen en Brabant liefhebben. Brabant 
voorstaan; maar breed genoeg zijn om heel de Nederlandse Gemeen
schap in hun lief de te omvatten en volgens de hiërarchie van de liefde: 
alle Katholieken; en dan: alle mensen. 
Ze zullen studeren aan hun vak; want als vakkenners zullen ze voor
namelijk in de toekomst hun volk moeten dienen; maar ook het }even
als-mensen moet de aandacht vragen. En het contact met het volk zullen 
ze, ook thans reeds, op hun wijze dienen te zoeken. 
En dan nog de liefde voor het gilde zelf: de korpsgeest. 
Zo staat de Brabantse student met zijn ideaal uitgetekend. En als iets 
gewichtigs vindt men bij dit laatste onder een afzonderlijk hoofd: de 
vreugde, de blijheid, het lied. De levensblijheid, ik zei het, een teke
nende eigenschap van ons Brabantse volk. En, al moeten we alle uit
spattingen tegengaan, we moeten toch ook leren, om de eenvoudige 
genieting op God te richten volgens Sint Paulus' woord; ook als 
ge eet en als ge drinkt, doet het tot eer van God. 
Met een open, blij, rustig oog moeten we op ·den tijdgang kijken: God 
is er ook nog. 
Met een kalm gemoed de taak aanvaarden, die ons gaat worden opge
legd. Degelijkheid, stevigheid; maar tevens: ruimte en blijheid. Onze 
idealen moeten we vasthouden. want - laat ik even hier het gezag 
aanhalen van den eigenlijk toch pantheïstischen schrijver van "Der 
Mikrokosmos" H er man n Lot z e: "Alleen de idealen, die blijven, 
geven de karaktervastheid". En op karaktervastheid hebben wij allen 
het gemunt. Waartoe wij theïsten, eenvoudig, maar kloek worden ver
maand door de imperatief van den heiligen Paulus ( 1 Cor" XIV 13): 
State in fide: viriliter agite et confortamini, staat vast in het Geloof, blijft 
mannen, weest kloek. 
De diepe grond van alles geeft de schone, alles zeggende franse spreuk: 
Tout passe, tout casse, tout lasse, Dieu seul reste: alles gaat voorbij, 
alles breekt, alles vermoeit en verveelt; God alleen blijft bij. 

. . 
("Brabantia Nostra", le Jrg., no. 18/19, 1936). 
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"LABORATORIUM" 

I S de geschiedenis van "den student" al geschreven? Ik geloof het 
niet. Maar als ze geschreven is, dan zal dat beeld graphisch kunnen 
worden voorgesteld door een kromme, die zal lopen tussen 90% 

gebondenheid plus 10% vrijheid en 90% vrijheid plus 10% gebonden
heid. 
In de Middeleeuwen naderde de kromme misschien 90% gebondenheid, 
en in Engeland is ze thans nog wel niet ver daaronder gedaald. In het 
Nederland van Klikspaans tijd werd wel de 90% vrijheid bereikt: en 
nu is die vrijheid nóg groot. Alleen heeft "de student" zelf enigszins zijn 
type gewijzigd in de latere jaren, en is de ongebondenheid, die door een 
sterk kaste-gevoel werd gedekt, gedaald door een helemaal veranderd 
zelf-besef. 
Door dat verbeterde levens-besef is de Nederlandse student een maat
schappelijk wezen gaan worden. Heel anders dan weleer. 
Door de wet van de . traagheid heeft hij intussen tot dusver behouden: 
een woordenboek van kracht-termen, waarmee hij wat hem onsy~pathiek 
is, weg-vermaledijt, en een zucht tot krakelen en tot het opblazen van 
kleine geschilletjes. Wat misschien meer aan de jeugd dan aan het 
student-zijn te danken is. 
Hoe 't zij , vermaatschappelijkt is de student. Dat staat buiten kijf. 't Zou 
heel verbazing-wekkend wezen, als de katholieke student, lidmaat als 
hij is van een Kerk, die ·de saam-gebondenheid zo benadrukt, niet op 
bijzondere wijze door de "vermaatschappelijking" was aangegrepen. 
En inderdaad: ook de katholieke student heeft, mogelijk het sterkst in 
de laatste tien jaren, een metamorphose ondergaan. Naar gebondenheid 
heeft hij vrijwillig gezocht en zoekt hij nóg. En het gebonden-zijn aan 
de medemensen, aan de Katholieken allereerst, ligt hem klaar in het 
bewust-zijn. En zo komt het, dat het soort thans pracht-exemplaren ver
toont. Jonge mannen met innig respect voor de boven-natuur en schonen 
ijver voor de uitbreiding van het Gods-rijk. 
Aan de uitbreiding van het Godsrijk meewerken - iets waartoe allen 
geroepen zijn - vindt de student ook wel een taak voor een student. 
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En als hij daarvoor zijn plaats zoekt, dan vindt hij die allereerst in de 
jeugdbeweging" Hij, die krachtens stand en ontwikkeling later onder het 
volk op enigerlei wijze toonaangevend zal worden, vindt een goede 
"palaestra". een goede oefenschool in wat de student genoemd heeft 
"sociaal werk". Met de middelen waarover hij beschikt, met wat hij van 
zijn vakkennis heeft veroverd, bovenal met zijn mensenlief de en zijn 
eenvoud, met zijn af daling en zijn mee-leven zal hij van veel invloed zijn 
op de jongens onder wie hij verkeert. En hij van zijn kant zal ook van 
den jongen werkman en den jongen middenstander nog wel een en ander 
kunnen leren. Hij zal in ieder geval mensenkennis opdoen. Ook dat is 
iets waard. 
Wie enig inzicht heeft gekregen in het maatschappelijk bestel - en 
dat dient in de allereerste plaats te bezitten een student van een Hoge
school voor sociale wetenschappen - zal hunkeren naar een soort van 
laboratorie-werk, van practisch werk. Ook uit goed-begrepen eigenbelang. 
Meedoen. Meedoen aan den groot~-opgezetten arbeid van de jeugd-be
weging. meedoen met leken en geestelijken, zich beschikbaar stellen voor 
dit en voor dat, het is zelfopvoeding van de beste soort. 
En als men de boven-natuur in de zaak betrekt, dan wordt de geringste 
bewezen dienst een apostolische werkzaamheid. 
Een middel om te versterken het eigen genade-leven. Dat is dat won
derbare iets, waar het eigenlijk om gaat. Te midden van al den damp 
en den nevel van het wereldse gedoe, te midden van den sleurgang van 
alledag moet het hart van den \Katholiek omhoog getild, op straffe van 
niet te horen tot de levende ledematen van den mystieken :Christus. 
Achter scherts en lach, achter spel en sport moet de levensernst schuilen, 
zonder welken ons handelen nutteloos is. Om het genade-leven inderdaad 
is het te doen. Wie dat in zich zelf versterkt, doet menswaardigen arbeid, 
wie ·dat in zich zelf versterkt door het bij anderen te helpen bewaren en 
vergroten, die arbeidt met dubbel effect. Zich zelf ver-rijken vóór an
deren, anderen ver-rijken dóór zich zelf, zich zelf weder ver-rijken dóór 
anderen; 't is dat wonderbaar dooreengestrengelde, dat schone krachten:.. 
spel, dat alleen met het bovennatuurlijke mogelijk is. 
De natuur èn de bovennatuur roepen den katholieken student tot àen 
socialen arbeid die den student past. 

("Viking", 2e Jrg., no. 22, 1934). 
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DADEN 

W AT St. Hiëronymus neerschreef in het woelige jaar 410, 
dat is waar ook in dezen desolaten tijd. De Heilige was 
bezig met het schrijven van een verklaring van het boek 

Ezechiël. En hij zette deze merkwaardige woorden in de inleiding ( Comm. 
in Ez. lib. III praefat): "Thans moet men de woorden der H. Schrift 
in daden vertalen; in plaats van goede dingen te zéggen moet men ze 
doen". 
Dan legde hij zijn pen neer, om zijn part te staan in · het doén. 
Maar die H. Schrift, waarin de H. Hiëronymus zich verdiepte, heeft 
gedeelten, die niet in daden hoeven te worden vertaald, die van niets 
dan van daad, van Christelijke daad spreken, niets hebben van bespie
geling. 
De eerste Brief van St. Petrus schijnt voor den werknemer te zijn ge-

• schreven; de brief van St. Jacobus voor den werkgever. 
Maar het evenwicht tussen de twee ging verloren, toen na de schone 
middeleeuwen de Jacobus-brief werd achterbaks geschoven, moedwillig 
in vergetelheid gebracht door Luther. Door Luther, omdat in dien brief 
de nadruk werd gelegd op de werken, en dit in genen dele strookte met 
Luthers leer over het geloof-alleen. 
't Is wel niet mogelijk. uit te maken, of 't Christelijk cachet van de 
maatschappelijke verhoudingen verdween, omdat de Jacobus-brief uit het 
oog raakte, dan of de goede-werken-leer, wegging, omdat het echt-Chris
telijke al verbleekt wàs; maar enig verband moet er liggen. 
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Toch wel als grondwet voor het gilde-wezen hadden gegolden deze 
Jacobus-voorschriften met hun kloeken strakken eenvoud: "Broederen, 
verbindt het geloof aan Onzen Heer Jezus Christus niet met aanzien des 
persoons"."." 
Heeft God niet de voor-de-wereld-armen uitgekozen als rijken-in-het
geloof, en als ervers van het Rijk, dat hij beloofde aan die Hem lief
hebben? 
Zijn het niet de rijken, die u onderdrukken en u voor den rechterstoel 
sleuren? Zijn zij het niet, die lasteren den schonen naam over u genoemd? 
Als gij de koninklijke wet vervult naar de schriftuurplaats: ge zult uw 
naaste liefhebben als u zelf, dan doet ge wèl. 
Als ge partijdig zijt, dan doet ge zonde, daar ge door de Wet aangeklaagd 
wordt als overtreder. 
Want wie de gehele Wet onderhouden zou, maar zich aan één ding zou 
vergrijpen, die is aan alles schuldig. 
Wat nut heeft het, als iemand beweert het geloof te bezitten, maar hij 
heeft de werken niet? 
Welaan dan, gij, geldbezitters, weent en jammert over den nood, die op 
u aankomt. Uw rijkdom is verrot en uw kleren zijn door de mot aange
vreten; uw goud en uw zilver is verroest, en hun roest zal tegen u ge
tuigen en uw vlees verteren als vuur. 
Ge hadt schatten opeengehoopt in de laatste dagen. Ziet, hèt loon der 
arbeiders, die uw velden maaiden, door u ingehouden, schreeuwt op, en 
de klacht van de oogsters is geklommen tot de oren van den Heer der 
heerscharen". 
Niemand zal beweren, dat deze taal van Jacobus op soebatten lijkt. 
Maar even kloek, zij het in anderen · toonaard klinkt deze vermaning tot 
den werknemer, in den eersten brief van St. Petrus: 
"Knechten, weest in allen schroom uw meesters onderdanig, niet alleen 
de goede en zachte, maar ook de nukkige. Want dat is aan God wel
gevallig, als er een uit nauwgezetheid tegenover God slecht behandeld 
wordt en onrecht te lijden heeft. 
Wat steekt er voor roem in, als ge misdoet en dan slagen oploopt? 
Maar wanneer ge, terwijl ge goed doet, toch te lijden hebt, dat is wel
gevallig bij God. Daartoe zijt ge geroepen. Immers ook Christus heeft 
voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten, opdat gij in zijn voet
stappen zoudt gaan. 
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Van Christus, die geen zonde heeft gedaan en in wiens mond geen bedrog 
was te vinden: 
Die, als men hem lasterde, niet terug-lasterde: 
als hij lijden moest, niet dreigde, doch het veeleer den gerechten Rechter 
overliet". 
Evenmin zoetsappige taal tot den werknemer. En de hier bedoelde werk
nemer was dan nog wel slaaf. 
Aan allen wordt de waarheid gezegd in ronde woorden, goed verstaan
baar. En van weerszijden worden däden geëist. 
Het Christendom is geen godsdienst van bespiegeling, geen thema voor 
redevoeringen, geen stof voor debat-avonden, geen kijk-ding voor aesthe
tisch genot. 
Het Chrientendom is daad, persoonlijke daad. 
Zolang men ons volk niet tot de persoonlijke Christelijke daad brengt. 
zullen we met de kerstening van ons maatschappelijk wezen niet veel 
opschieten. De brieven van den groten Apostel Petrus en van den be
minnelijken Apostel Jacobus zijn daar, om dat te getuigen. Petrus, de 
bisschop van Rome, het middelpunt van het Westen; Jacobus, de bisschop 
van Jeruzalem, het centrum van het Oosten. 
Het bespiegelende Oosten en het practische Westen beide worden naar 
de daad gewezen. 
Zo waar is het, dat het Christendom, gelijk trouwens iedere religie, niet 
louter leer is, en dat zijn betekenis niet ophoudt aan de grens van de 
sfeer van denken en kennen. In zijn geheel genomen is het eerder actuali
teit en ligt de mens-vernieuwing en de wereld-vernieuwing in zijn wezen. 
Zijn Stichter en Voorbeeld is Christus, de Werker en Lijder. De maat, 
die het bij 't leven aanlegt. is Christus. En de genade van Christus is 
centraal en beslissend voor 's mensen daad. Vandaar dat het Christen
dom alles moet door zinderen: èn individu èn maatschappij; èn plichten 
èn wetten; èn werkverschaffing èn werk-neming: èn loon-uitkering èn 
loonbesteding. 
En zo is, wat het Woord ons is komen brengen: dáád. 

("Wij", le Jrg" no. 1, 1927). 
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DE OGEN WIJD OPEN ! 

A LS het geen wijsgerige onjuistheid was of erger nog: een wijs
gerige ketterij, zou ik zeggen: de denkende ogen wijd open! 
Maar de ogen dènken niet, ze zièn alleen. 

Intussen: over wat we zien, kunnen we dènken, en denkende kunnen 
we met onze ogen zien. En juist omdat we denkende mensen zijn, 
moeten we onze ogen zo wijd openzetten. Juist omdat we Katholieken 
zijn, verantwoording voelend ook voor de anderen, moeten we rond
zien en rond-horen naar al wat er suizelt om ons heen, en dit, denkend, 
keuren op zijn waarde of . . . . . . onwaarde. 
Het zien is niet genoeg, het waarnemen-alleen niet voldoende. Het 
denkent moet erbij komen, en het proeven, en het keuren, en het aan
leggen van den waarde-meter, die ieder Katholiek eigenlijk in zich om
draagt, nauwkeurig geijkt. 
Deze houding wordt gevergd door de deugd, die de godgeleerden "voor
zichtigheid" hebben genoemd. En tot die voorzichtigheid hoort de 
"waakzaamheid" ent de "bezorgdheid". Dat is wel voor ieder gerijpt 
mens duidelijk. En ware het niet duidelijk, dan zou het heldere betoog 
daarover bij St. Thomas (2, 2ae qu. 9) iemand dadelijk overtuigen. 
Daarom de ogen wijd open, of anders gezegd, daarom waakzaamheid. 
En de waakzaamheid óm de bezorgdheid. 
En de bezorgdheid óm de verantwoording, die we dragen voor ons 
zelf, ook voor anderen. En niet het minst voor die anderen, die onze 
gewest-genoten zijn, wier goede en slechte hebbelijkheden wij kennen; 
voor die anderen, die in gevaar raken en bescherming behoeven, meer 
dan eens tegen zich zelf. 
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Zien wat er gaande is, horen wat er in de stilte gezegd wordt, begrijpen 
wat voor gevaar er steekt in de moderne leuzen voor het goede Bra
bantse volk, en dan manmoedig te velde trekken: dat is het wat het 
leven van ons vergt. 
Guido Gezelle zei het zo fraai en zo precies: 

Het leven is: een krijgsbanier. 
Door goede en kwade dagen. 
Gescheurd, gevlekt, ontvallen schier, 
Kloekmoedig voorwaards dragen. 

Verzet tegen de valse leuzen, van welken kant ·die ook mogen worden 
aangeheven, en een klaar en onbevangen voorhouden van wat waar 
is en goed en echt, en in den regel, verbijsterend eenvoudig. Kan de 
taak van den bewusten Katholieken Brabander juister worden om
schreven? Hij houdt van zijn Brabant, omdat God het zo wil, wiens 
voorzienigheid hem Brabander maakte, en zijn moedertaal het Brabants 
deed zijn. Hij wil Brabant dienen met de vermogens van zijn menselijk
heid en met de mogelijkheden van zijn levens-omstandigheid. 
Hij zal haten het Brabant-vijandige, het moge ongeloof heten of weke
lijkheid of tweedracht of eigenwaan; . en hij zal eerbied opeisen voor 
kelk en pateen, alsook voor den roedenbundel van het wereldlijk gezag. 
Omdat hij van Brabant houdt, daarom vreest hij de vijanden van 
Brabant. Daarom is hij bezorgd en waakzaam. Daarom houdt hij de 
ogen wijd open en zet hij er alles op om de juiste richting te houden en 
aan anderen te tonen, Want hij gelooft nog in zijn volk. Hij vindt de 
.mannen nog te trouw en de vrouwen nog te kuis om ze van den gei-
westelijken bodem te laten ontwortelen. Hij zoekt daarom kam~raden, 
strijdmakkers. Die trouw willen zijn, omdat ze ee111 Katholiek geweten 
hebben: die "de krijgsbanier kloekmoedig voorwaards willen dragen" 
omdat ze doorzien en weten. De valse leuzen hebben op hun inzicht 
geen vat. Maar de massa, die mee-zeult en niet doorziet, moeten de 
ogen worden geopend. Voor allen, voor het geheel, geldt als maan-roep: 
De ogen wijd open. 

("Brabantia Nostra", le Jrg., no. 1, 1935). 
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BRABANT AAN ONS 

W AT wil dat zeggen: Brabant aan ons? Wordt daardoor 
een baatzuchtig provincialisme in de vaan geschreven, dat 
wel de weinig lieflijke bijvoeglijke bepaling zal krijgen van: 

exclusief en eng? 
De leuze: Brabantia rtostra, vertaald: Brabant van ons, of: Brabant aan 
ons, is, meen ik, bij ons niet nieuw. En ik heb ze tot dusver altijd aldus 
verstaan: Brabant d.i. niet de provincie met haar grillige grens, maar de 
mensen-daarin met hun typischen eigen aard, en al wat ze doen en laten, 
en bezitten en nastreven en liefhebben: dat Brabant moet zijn aan ons. 
En tot dat ons rekenen we al degenen, die het Brabantse wezen willen 
behouden en aan zijn verdere ontplooiing willen meewerken. Dat zijn om 
het in de prachtige terminologie van Midden-Brabant te zeggen, al de
genen die zijn "voor 't goei''. Deze zuivere kijk van onze goede Brabantse 
menisen op alles wat met godsdienst en zedelijkheid samenhangt .- en dat 
is zo goed als heel het leven .- zou door St. Augustinus kunnen worden 
gewaardeerd als de volkse uiting van zijn betoog in de Civitas Dei. De 
twee staten, door twee liefdes gemaakt, ·de aardse staat in 't leven 
geroepen door de liefde tot zich zelf, gaande tot verachting van God; 
de hemelse, verwekt door de liefde tot God, gaande tot de verachting 
van zich zelf, .- de echte Brabander heeft ze door. 
't Is als de zon zo klaar, dat de scheidingslijn tussen die twee niet 
loopt over de grenzen van een provincie. Als we dus zeggen: Brabant 
aan ons, dan begrijpen we onder dat "ons" enige niet-Brabanders, die 
horen tot de ,,civitas caelestis" van St. Augustinus en dan sluiten we uit: 
een aanzienlijk aantal. Brabanders, die zich bij de "civitas terrena" heb
ben aangesloten. 
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Niemand zal van den Brabander beweren kunnen, dat hij tot exclu
sivisme geneigd is. Eerder, dat hij den vreemdeling te gretig binnen'
haalt. Het Katholicisme mede heeft den Brabander meegaandheid en 
gulheid gegeven. Hij erkent een hogen meester over de bergen, ginds 
ver, en hij erkent een Oppersten Meester boven de wolken, ginds hoog. 
Neen, horizontaal en verticaal is zijn gezichts-einder niet eng begrensd. 
Zijn fijn aanvoelen van den Christus Mysticus, plaatst hem als broeder 
naast de mensen, die actueel of potentieel tot Christus' mystieke Lichaam 
behoren. Maar de mannen of de dingen die tot hem komen, om ledematen 
van Christus' Lichaam weg te scheuren, die in kort-verleden tijd hem 
overbluften en overtroef den, heeft hij niet immer kunnen afweren. De 
lange verdrukking en knechting had hem wel niet zijn eenvoudig schoon 
geloof ontnomen, maar wel hem zijn fierheid ontroofd. En daarmee de 
kracht en de moed tot verzet. 
Om eens iets concreets te noemen: een twintigtal jaren terug, toen we 
geen R. K. Hogere Burgerscholen kenden, stonden de Brabantse Rijks 
Hogere Burgerscholen doorgans onder een direkteur, die protestant was 
of jood. Sedert we Katholieke lycea kennen, is dat ook aan de Rijks
scholen veranderd. Hadden de Brabanders daar vroeger geen erg in? 
Jawel, maar ze misten den moed, om zich te verzetten. 
En thans nog treffen we in Brabant in tal van openbare diensten niet
Katholieken aan. Men zegt nog wel eens, dat dit hieraan ligt, dat er zich 
geen Katholieke gegadigden voor de vacature hebben aangemeld, iets 

' wat we niet voor alle gevallen zo grif willen geloven. 
Dit wat de mensen betreft, die om het niet-<Katholiek-zijn niet tot "ons" 
horen. 
Maar dan is er nog een veel grotere groep, onder wie we niet-Brabanders 
doch ook geboren Brabanders aantreffen, die ófwel met opzet, ofwel uit 
onwetendheid of omdat ze aldus voor breed en onafhankelijk en onbe
vooroordeeld willen doorgaan, ons Brabantse volk zijn schoonste dingen 
helpen ontnemen: zijn eenvoud, zijn soberheid, zijn eerbied voor het 
kerkelijk- en wereldlijk gezag, zijn zedelijkheid, uiteindelijk zijn geloof. 
Deze begrijpen we ook in gen~n ·dele onder dat "ons", als we zeggen: 
Brabant aan ons. 
Het heeft niets van exclusivisme of eng provincialisme, als we zeggen: 
Brabant aan ons. Zelfs niet, als we liefst verschoond blijven van een te 
groot aantal vreemdelingen, omdat dan het gevaar dreigt, dat de eigen 
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aard aan ons volk wordt onttrokken. Want, al is ons Katholicisme uni~ 
verse el, de beleving van den godsdienst heeft bij ons een andere kleur dan 
elders. En in de brede massa is het bemodderen van die kleur, helaas!, 
tevens een vermoorden van de kern. 
Aldus verstaan, is de leuze: Brabant aan ons, een vermaning, die getuigt 
van inzicht. 
Al het gegek en gejuich met onze achterstand laten we voort langs ons 
heengaan, en, terwijl we aan anderèn het hunne gunnen, zijn we fier op 
het onze. En we zullen het verdedigen met moed. Met moed!""" 
Zo versta ik: Brabantia N ostra. En dàt verwacht ik van het nieuwe 
tijdschrift, dat het beschaafd en behoorlijk en beleidvol, maar met onver~ 
saagden moed zal opkomen voor Brabant. 
Dat het onversaagd den strijd zal openen tegen allen, die niet van "ons" 
zijn, waar die ook worden aangetroffen. 
De spreuk: Brabantia Nostra, is niet klein en eng, maar groot en breed. 

("Brabantia Nostra", Ie Jrg" no. 3, 1935). 
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PROVINCIALISME? · 

H ET staat wel buiten enige kijf, dat wij veel modderen met 
leuzen. veel ook zeker met woorden en begrippen. Het komt 
vaak voor. dat we heet~lopen voor een1 leuze, die later een 

holle phrase blijkt, dat we enthousiast achter een woord aandraven, 
en naderhand merken dat het begrip zo goed als geen inhoud heeft. 
Hoe vaak wordt er op een leuze een nieuwe vereniging of een nieuwe 
club opgericht, waarvan de leden zich na de oprichting de vraag stellen: 
wat moeten we nu doen? En omdat ze op die vraag geen antwoord 
kunnen vinden, kwijnt het gestichte verbond spoedig maar weer dood. 
In het leven der mensheid zal dit wel altijd in meerdere of mindere 
mate zo geweest zijn. Het heeft er alles van. En in dat geval zal het 
daar ook altijd blijven, want dan besluiten we: de mens is nu eenmaal zo. 
De historische wetenschap is groot, zeker: groot en hoog van stijl; maar 
het preciese van 's mensen gedrag en daagse doen van vroegere tijden 
leert ze ons toch niet, geloof ik. Dan phantaseren wij erbij, omdat we 
wèl weet hebben van het gemeen~menselijke; welke wetenschap geboren 
wordt uit een aanleg, ontplooid door ervaringen en gestold in een deugd. 
die de ethica "prudentia" heet en die wij gemeenlijk "wijsheid" noemeni. 
De neerslag dáárvan vinden we veel meer in de spreuken dan in de 
historie~beschouwing. Wat ik zeggen ga, zal zover mogelijk afblijven 
van alle leuzen, van dialectische kronkels ook. Het zal zo dicht als 
het kan, aansluiten aan de "prudentia". 
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De menselijke geest ....- dat staat wel vast - is een veroveraar, ·die er 
op uit trekt. Hij wil bij-winnen wat hij nog niet heeft: hij wil tot het 
zijne maken wat nog niet van hem afhankelijk is; hij wil alles naar zijn 
pijpen laten dansen. Tevredenheid met het gewonnene kent hij niet. 
Hij is ontembaar expansief. Toen onze jammerlijke stamvader de nog 
maagdelijke wereld introk, zal zijn geest ook die hebbelijkheid hebben 
gehad. Maar aan zijn veroveringszucht werd door andere mensen 
weinig of geen weerstand geboden, alleen door de wilde beesten. Maar 
bij ons, latere mensen, stelt zich het geval heel anders. Door andere 
menselijke geesten is er veel gewonnen, veroverd. En wij ontmoeten 
aan allen kant weerstand. De vaart van onzen geest loopt dood tegen 
de verworvenheden van voormalige en gelijktijdige soortgenoten. En 
onze verover-zuchtigen geest waart dus rond in conflicten. 
Ik kan mijn eigen stuk grond ..niet vergroten; want wat daarbuiten ligt is 
van anderen; de grond is allemaal verdeeld. Ik kan de electriciteits
werkingen niet meer uitvinden; want die zijn gevonden, en de techniek 
daarvan kan ik ook niet te niet doen; dat is eet11 verovering van anderen. 
Zo is er door anderen voor heel veel gezorgd: voor een taal, voor om
gangsvormen, voor model van kleding, van schoeisel. 
Iedere mensengeest vindt dus eet11 soort van mechanisme tegenover zich, 
waaraan hij zich onderwerpt, al vindt hij het nóg zo vervelend. En dat 
mechanisme is door samenwerking van hen, de hemel weet hoeveel. 
andere menselijke geesten en in hoeveel jaren tot stand gebracht. Al 
dat mechanisme, dat wij in de gemeenschap als gegeven aantreffen, en 
naar welks ontwikkeldheid wij de beschaving van ·de volken plegen af 
te meten, is eigenlijk iets wat den nieuw-binnentredenden mens niet 
vervormt, niet verandert. Hij vindt het en aanvaardt het, verder niets. 
Een ruw volk zullen we niet tot een fijn volk maken door electrisch 
licht en hoog.:.ovens. Een mens die 't nog niet kende, doorleeft de 
verbazing, dat is alles. Een die ermee opgroeit, weet van verbazing niet 
eens meer. Onze kinderen verbazen zich niet meer over de radio, vinden 
die een heel alledaags verschijnsel, gebruiken het ding, maar bezinnen 
er zich zelfs gewoonlijk niet op, hóe dat nu precies allemaal kan. Ze 
draaien aan knoppen, en het gáát. De auto-bestuurders, zeker 't meren
deel van hen, weten waar ze benzine en olie en water moeten ingieten, 
dat weten ze van de motor, en met die kennis rijdt bijna iedereen auto. 
De techniek, die er is, is een dood iets. En voor schier heel de mens-

125 



heid is het "hoe" en het "waarvandaan" heel onbelangrijk. De mensen 
gebruiken de dingen omdat ze zo gerieflijk zijn; de rest kan hun hele
maal niet schelen. Voor den menselijken geest is de waarde van wat 
andere menselijke geesten vaak met veel vernuft hebben bereikt, mis
schien iets meer dan nul. De menselijke geest doet wezenlijk geestes
werk en ontplooit zich vooreerst als hij op zoek is naar iets nieuws. 
Vindt hij dat, dan is hij vinder of uitvinder. Zijn geest heeft dan wezen
lijk geestesarbeid verricht aan de natuurwetenschap of de techniek. En 
die geest zal dan ook op enige wijze gevormd zijn, en dat zal men er 
aan kunnen zien. Maar dit type van natuur-vorser of uitvinder is be
trekkelijk zeldzaam. Niemand haalt het dan ook in zijn hersens, om de 
brede schare te ontwikkelen en te verheffen door ze te brengen tot 
natuur-onderzoek en uitvinderij. De menselijke geest d<;>et ten tweede 
wezenlijk geesteswerk, als hij nagaat hoe iets ontstaan is; waar het op 
berust, op welke natuur-gegevenlS het steunt, waar het van uitging. Om 
de natuurwetenschappen allereerst te noemen: als hij den loop van het 
onderzoek van den vinder en de opeenvolgende proeven van den uit
vinder nog eens op een of andere wijze over-doet. Studeren we zó geen 
natuurkunde, scheikunde, biologie en geneeskunde? 

Maar op andere terreinen is dit evenzeer het geval. Doet de jurist nog 
niet eens over, het onderzoek naar den grond van het recht, en legt hij 
niet nog eens den weg af waarlangs de afleiding van de recht-regels 
is ontstaan? Gaat de linguïst niet nog eens nadoen, hoe de taal en de 
talen tot ontwikkeling kwamen, en na-zoeken welke richtlijnen de 
meesters daarin ontdekten? En moet de literator niet tot de aesthetische 
opvattingen en de historische invloeden van de literatuur-periode af
dalen? En is de historicus niet een tastbaar type van het óver-doen? 
Zelfs de wijsgeer en de godgeleerde doen, op den keper beschouwd niets 
anders, ook al zeggen ze het niet precies, dan historie van wijsbegeerte 
of historische theologie beoefenen. 
Ik stel dus maar vast: we ontwikkelen ons, we verheffen ons, we ver
edelen ons, als we op enig terrein na-gaan, hoe we aan al die "Er
rungenschaften" gekomen zijn, en het schijnt, dat Cicero dit bedoeld 
heeft, toen hij neerschreef: "nescire quae ante nos fuerunt, id est semper 
puerum esse, niet weten wat er vóór ons geweest is, dat is: altijd kind 
blijven". 
Dat er bij het godsdienstig en zedelijk leven, dat wil zeggen: als we dat 
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willen ontwikkelen, op dezelfde wijze wordt te werk gegaan, dat we 
ook daar nagaan wäär het vandaan komt, en hoe men tot bepaalde leef
regels gekomen is, lijkt ook wel duidelijk. 
Zo komen we dan, waar ik eigenlijk iets over zeggen wilde. 
Wij zijn Nederlanders: wij horen tot een volk. dat in verschillende op
zichten van andere volken is afgegrensd. Wij erkennen, dat om tot 
dat volk der Nederlanders te horen, het niet noodzakelijk is onderdaan 
te zijn van den staat, die "Koninkrijk der Nederlanden" heet. Er kunnen 
Nederlanders wonen, en er wonen feitelijk Nederlanders buiten de 
grenzen van het "Koninkrijk der Nederlanden", zelfs buiten de grenizen 
van Europa. Met al die Nederlanders zijn we in een bepaald opzicht meer 
verbonden, aan hen in een bepaald opzicht meer verwant, dan aan de 
andere mensen. En in dat opzicht moeten we ze meer beminnen dan die 
anderen: want in de liefde is er een orde, die moet worden geëerbiedigd 
en in acht genomen. St. Thomas wijdde daar een hele quaestio aan, 
in dertien artikelen verdeeld ( Qu. XXVI in lla llae) en in Quaestio 
XXXI komt hij daarop terug. We moeten de genoten van ons volk meer 
beminnen dan de mensen van een ander volk. gesteld, dat de omstandig
heden overigens gelijk zijn. Wij moeten met deze zelfde beperking aller
eerst onze volksgenoten wèl-doen. Hoe we dat zullen doen, dat zal 
de wijsheid moeten uitmaken, het beleid, het gezond verstand, of: hoe 
men dat noemen wil. 
Natuurlijk óók, door alles nog eens óver te doen, door de geschiedenis 
te bekijken, door den aard en de volksdeugden te onderzoeken en die 
dan bij zich zelf aan te kweken, te koesteren, door te leven in de dietse 
sfeer. 

Maar ... ". en hier fronselll misschien sommigen het voorhoofd, - de 
hemel is hoog, en Dietsland is zo groot en, goed verstaan - ligt het 
zo ver. In ons doen van alledag hebben we alleen met het dichtbije te 
maken. We kunnen wel klinkende leuzen aanheffen van het bewerken 
van een Groot-Nederland. 
Misschien zijn er wel enige mensen onder de nu levenden, die daarop 
enigen invloed zullen kunnen uitoefenen. Doch de brede schare maakt 
men door zulke leuzen niet méér diets. Deze moet zich zelf leren kennen 
en zich zelf leren waarderen als diets, en daarmee de taaiheid winnen 
om te blijven wat ze is. 
Nu is het mogelijk, dat de intellectuelen het nationale van het geweste-
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lijke in hun verstand kunnen scheiden: maar in 't leven van elken dag 
is ieder Nederlander een provinciaal. En werpt hij het provinciale weg. 
dan is daarmee een groot stuk van, zo niet heel het nationale wegge
smeten. 
En in ieder geval: de brede schare bezit niet het krachtige gevoel van 
het algemeen-dietse: dat is voor haar te abstract en te vaag. Daaren
tegen is die brede schare zeer gevoelig voor het gewestelijke. Want 
dat gewestelijke is aantoonbaar en grijpbaar. Roep ze op tot gewestelijke 
ontplooiing, e111 ze luistert. 
Het is een waarheid als een koe: al onze gewesten zijn diets. Bevor
deren we de dietse gedachte dan niet door het gewestelijk bewustzijn 
wakker te roepen? Als we Holland hollands doen zijn en Gelderland 
gelders, en Limburg limburgs en Overijse! overijsels en Brabant 
brabants en Vlaanderen vlaams, maken we ons dan niet verdienstelijk 
voor de dietse natie? Een taai vasthouden aan, een gepaste fierheid op 
onze gebruiken, wanneer we deze weten te wekken, maken we ons dan 
niet verdienstelijk voor de dietse volkskracht? 
Dat is dan wel niet onmiddellijke, maar toch middellijke "nationale 
opvoeding". 
Bovendien is dit het enige wat voorlopig bij de massa te bereiken valt. 
En nu maak ik rechts-omkeer en kom . terug tot het begin, waarvan ik 
wegtrok, tot mijn punt van uitgang. 
De gewone Nederlander - de uitzonderingen kunnen we niet meetellen 
- vindt rond zich niet Dietsland, maar het hollands, het gelders, het 
overijsels, enz. Dietsland. Hij treft Hollanders, Limburgers, Brabanders, 
enz. En deze allen zijn geworden •. zoals ze zijn, tengevolge van de hemel 
weet welke factoren, en in de hemel weet hoeveel jaren. 
Dat is dus een wezenlijke verworvenheid. Wij treffen ze aan bij ons 
binnentreden in de gemeenschap van de geesten. Voor de veroverings
zucht van onzen geest is dat een soort van bestaand mechanisme, dat 
we niet kunnen weg-doen of stuk-slaan. Onze dietse vaderen hebben 
dat tot stand gebracht. Ze hebben aan ons diets-zijn deze bepaalde 
kleur gegeven, en geen andere. Inderdaad, het leven van de mensen 
met wat daarmee samenhangt, ik weet niet wát al, is gewestelijk. 
Het lijkt daarom, dat we ons dietse wezen kunnen en zullen verdiepen, 
door onze gewestelijke plooi in voege te houden. Want zó bestaat het 
diets onder ons. Het concrete Dietsland komt ons zó tegemoet. 
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't Hoeft wel niet gezegd, dat men aan zoiets niet de wem1g wel~ 

riekend geworden naam van "provincialisme" dient toe te kennen. Het 
"provincialisme" zoals 't gewoonlijk genomen wordt, is een ondeugd, 
die, zou Ar is tot e 1 es zeggen, zondigt door overdrijving. Maar "de 
deugd in 't midden": zijn liefde laten uitgaan naar zijn naaste omgeving 
eerst, en die naaste omgeving verheffen, is de beoefening van een deugd. 
En ze gaat te werk naar de n0tuurlijke orde, ook in de lief de. 
Juiste verhoudingen, massa, verworvenheden, beleid, veilig~stelling, al 
deze dingen drijven ertoe, allereerst het dicht~bije op het program van 
actie te zetten. 

("Brabantia Nostra", 2e Jrg., no. 1. 1936). 
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WAT IS "BRABANTIA NOSTRA" ? 

B RABANTIA NOSTRA, aan de buitenkant bekeken, is een 
leuze. Ze betekent: Bra b an t aan ons, of: B ra bant 
v a n o n s, wat ongeveer dezelfde zin heeft. Van deze zin is 

het onderwerp: Brabant.. En met dit woord Brabant wordt aangeduid: 
het Brabantse volk met zijn typischen eigen aard, zoals dat geworden is 
door zijn afkomst, door zijn omgeving, door zijn historie vooral. 
Het gezegde van dien zin: "aan ons" in de betekenis: "zij aan ons" geeft 
de streving weer, die er in de gave Brabanders aanwezig is of aanwezig 
moet zijn, ,om de characteristica van Brabant te behouden en in de juiste 
verhouding te ontplooien. 
Als de uiting dus van een streven, feitelijk aanwezig in een aanzienlijk 
aantal Brabanders, is "Brabantia Nostra" een volksbeweging, met een juis~ 
ter, zij het een minder gebruikelijk woord: een gewest beweging. 
Zulk een gewestelijke beweging is alléén mogelijk, wanneer het gewest, 
waar het over gaat, nog wezenlijk een eenheid vertegenwoordigt. Een 
eenheid, die is af gegrensd naar buiten van andere streken, maar die 
vooral. naar den binnenkant een gemeenschaps~eenheid is, niet een som 
van gelijkende individuen, maar een tot eenheid verbonden groep. 
Zulk een eenheid, die van nature ontstaat door de verbondenheid van 
den mens met zijn gezin, met zijn familie, met zijn stamgenoten, met zijn 
bodem en zijn landschap, met zijn traditionele gebruiken, kan door aller~ 
hande ontbindende krachten worden verwoest. 
Dergelijke ontbindende krachten zijn er in den loop van de tijden inder~ 
daad vele aan 't werk geweest. De gewestelijke gemeenschap wordt 
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weggevaagd aan den buitenkant door een tot het uiterste doorgedreven 
centralisatie van den staat, want ·daardoor gaan de typische uitingen van 
het gewestelijke leven verloren. En aan den binnenkant verdwijnt het ge
meenschapsgevoel door sociak ontwrichting en door godsdienstige split
sing. 't Is duidelijk, dat de verwording van het gewestelijk karakter 
een proces is, waarvan het tempo versnelt of verlangzaamt naar gelang 
de eigenaardigheden minder of meer diep zitten geworteld, en evenzeer 
dat het verwordingsproces kan geremd worden door tegenwerkende 
krachten die sterker zijn, ja zelfs dat in bepaalde gevallen de ontbinding 
in haar tegendeel kan overslaan. Bedenkt men nu daarbij nog, dat bij 
zo goed als ieder mens de eerste opvoeding zich voltrekt in den engen 
kring van de naaste omgeving en dat in zijn temperament en zijn karakter 
al de eigenschappen in eell' bepaalde verhouding zijn verenigd, zo dat ze 
wederkerig elkaar steunen, dan aanvaardt men ook, dat de ontbindende 
factoren de natuurlijke waarde zelfs van den mens kunnen vermir.deren. 
Waaruit dan tevens volgt, dat de zorg voor de gewestelijke eigen aard 
leiden zal tot versterking van de natuurlijke volkskracht. 

In Brabant heeft zeker ook de ontbindende kracht haar werk gedaan, 
en in den modernen tijd is zij daar misschien wel het sterkst doende. Toch 
is het voor ieder die er van nabij mee kennis maakt, apèrt, dat het Bra
bantse volk nog een eigen-geaarde gemeenschap is tot dusver. 
Deze onbetwistbare feitelijkheid, deze realiteit is het uitgangspunt van 
de beweging Brabantia Nostra. 
Brabant, het brabantse volk is een gemeenschap. 
Eerst en vooral is gewichtig, hoe die gemeenschap is tot stand gekomen. 
Van de eerste historische tijd van Brabant weten we niet alles, zeker niet. 
En in de boeken over vaderlandse geschiedenis wordt de eerste geschie
denis van Brabant veelal verwaarloosd. Intussen krijgen we uit de schaarse 
gegevens van de romeinse schrijvers, uit C ae sa r, Plinius en anderen; 
en uit enkele gegevens, die oude "Acta San c tor u m" aan de hand 
doen, den stelligen indruk, dat ·de stammen die Brabant hebben bevolkt, 
verre van een eenheid waren, en dat in den Romeinsen Tijd en later in 
den Frankischen Tijd de wirwar groot was. 
In den Frankischen Tijd, als na de, naar 't schijnt, weinig effectieve mis
sionnering van Tongeren en Maastricht uit, St. Willibrordus heel Brabant 
rondtrekt en er wezenlijk het Christendom vestigt zonder bloedvergieten, 
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dan wordt, 't heeft er alles van, Brabant door dat Christendom één 
gemaakt. Want al is de juiste regeling van de godsdienstvoorziening ons 
niet in alle bijzonderheden duidelijk, het feit, dat de ene kerk door de 
andere wordt gesticht, wijst op saamhoricheidsbesef, en de vele schen
kingen aan St. Willibrordus gedaan in alle hoeken van het gewest, leid
den noodzakelijk tot verbondenheid. 
We besluiten gerust, dat in de vroege middeleeuwen Brabant tot krach
tige eenheid kwam door. het Christendom, en dat door een natuurlijk
volgende wisselwerking het christelijk geloof diep in de ziel van den 
Brabander werd gelegd. 
De opbloei immers van dat geloof merken we in de latere middeleeuwen. 
Op de magere hei was er in die dagen, in den Bourgondischen Tijd, enige 
welstand gekomen. Die welstand en meteen een schoon geloof sleven, 
treedt dan naar buiten. Het blijkt thans nog uit de onvergetelijke kathe
draal van Den Bosch, en de fijne hoog-getorende kerk van Breda, uit 
de vele grotere en kleinere kerken in onze dorpen: te Oirschot, te Hil
varenbeek, te Wouw, te Geertruidenberg, om er een paar te noemen, en 
uit onze talloze schone torens. Van den toenmaligen betrekkelijken bloei 
en tevens van de gehechtheid aan de Kerk is ook een teken, dat er 
kunstenaars uit voortkwamen, als de schilders Jeroen Bosch en Pieter 
Breughel, geleerden als Macropedius (Joris Langevelt) uit Gemert, Simon 
VNepaeus (Vereept) uit Dommelen, Joannes Goropius uit Hilvarenbeek, 
en nog zoveel anderen; en... dat op die allen de Reformatie geen vat 
kon krijgen. 
Maar die bloei werd dadelijk neergeslagen door de hagelstorm van de 
Reformatie. In den Tachtigjarigen Oorlog was Brabant gestadig krijgs
toneel. Gruwzaamheden dus van brand en requisities, verwoesting van 
oogst en veldvruchten. 
De armoede deed weer haar intree op den taaien grond, waaruit het land
schap zich eerst in de twintigste eeuw zou kunnen herstellen. Erger nog: · 
de strijd om de macht, de strijd tegen Spanje werd voor Brabant een ge
weldige aanval op zijn katholiek geloof. 
Dat de verwarde en verwarrende toestand den Brabander nu naar dezen, 
dan naar genen kant deed overhellen, dat hij dan hier, dan daar zijn hoop 
op vrij-wording stelde, lijkt waarschijnlijk, maar dat hij vóór alles zijn 
geloof vasthield, is stellig. 
Roerend is de tragiek van zijn teleurstellingen, als er mogelijkheid van 
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omkeer in 't verschiet komt bij het Twaalfjarig Bestand, bij den Vrede 
van Munster, bij den oorlog met Frankrijk in 1672. 
Feitelijk heeft de geloofsverdrukking voor goed haar beslag gekregen 
voor 't oostelijk deel in 1629, toen Den Bosch "de slotel van Brabant" 
viel; voor het westelijk deel in 1635, toen Breda door de Staatsen werd 
ingenomen. Want van toen af gold Brabant als veroverd land, dat het 
bij den Vrede van Munster uitdrukkelijk werd verklaard. Zonder mede
zeggingschap in de Algemene Staten, geregeerd uit de verte: "generali
teitsland". 
Nagereden door vreemde en onwelwillende ambtenaren. Uitgemergeld: 
is deze uitdrukking wel te sterk? 
En dan de aanval op wat het dierbaarste was: het katholiek geloof. 
De Bossche en Bredase kathedralen ontnomen en ontredderd: in de dor
pen alle kerken ontvreemd. De priesters verjaagd; de kerkelijke goederen 
genaast. De geloofs-uiting teruggedrongen in het binnenhuis. 
Met ontzetting leest men de voorschriften van het plakkaat van retorsie 
van 1634, de plakkaten van Maurits in 1624, van Frederik Hendrik in 
1645. Het eerste voor de Meierij, de twee laatste voor de Baronie de 
lugubere grondwet op het stuk van den godsdienst. 
En dat bleef zo 150 jaar lang. Niets dan verschrikking, niets dan jammer. 
De Franse Tijd bracht wel de vrijheid van godsdienst en daardoor een 
begrijpelijke opluchting; en in 1798 werd, zij het ook na veel moeite, Bra
bant gelijkberechtigd met de overige provinciën, maar de sporen van de 
lange vervolging waren in de Brabantse ziel achtergebleven. 
Het gewest deelde nu voortaan in rechte gelijk op met Noord-Nederland, 
het hechtte zich bij den Belgischen Opstand aan Noord-Nederland. Diep 
in het hart was het katholieke geloof gelouterd en verstevigd. Doch h~t 
gewest werd nog altijd achterbaks geschoven, en, door de wet van de 
inertie, ging de Brabander ook gewillig achteraf stáán . 

. En was het geloof ook gaaf gebleven, de lange duur van de geloofs
uiting, uitsluitend binnenshuis, bracht het gevaar mede van het geschei· 
den-blijven der innerlijke geloofs-overtuiging van de katholieke getuigenis 
in het openbare leven. En de omstandigheden deden dat gevaar nog 
groter worden. Want in de negentiende eeuw bracht juist het Liberalisme 
de scheiding van g'eloof en leven naar voren als een leer, als een gedrags· 
postulaat. 
Dat Liberalisme werd ook in Brabant geïmporteerd en vond ingang bij 
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de vooraanstaande Brabanders. Vooral ook, omdat de ambten, die te 
voren door Protestanten waren bezet, nu van lieverlede openkwamen ook 
voor de Brabantse Katholieken, als ze maar met de Liberalen aandeden. 
En zo kwam het, dat in schier iedere gemeente een groep Liberalen ver
scheen: een notaris, een dokter, een belasting-ambtenaar, een advocaat, 
een burgemeester, een rechter·, die dan wel katholiek-gedoopt was, maar 
uitgesproken anti-klerikaal en weinig kerks, het tegengestelde van den 
middenstander en van den boer. 
Rond de wending van de eeuw begon in Brabant de industrie, die er al 
lang geleden schuchter haar intrede had gedaan, haar vleugels uit te 
slaan, en een aanzienlijk gedeelte van de bewoners ging uiteen in werk
gevers en arbeiders. 
Op de werkgevers kreeg het economisch liberalisme vat - het kon haast 
niet anders -. tevens dreigde daarmee de besmetting met de levenssfeer 
van de ambtelijke rationalisten en liberalisten.En inderdaad drong in -de 
nieuwe brabantse geldadel de liberale onkerkse levensstijl binnen. Met 
welken levensstijl samenhangt, dat men al het vreemde hoger acht dan 
het eigene, ook hoger dan het katholieke, of dat dan universiteit of krant 
of radio-omroep, welhaast ook : film heet. 
Aan de andere industrie-pool, bij den arbeider, kwam het Socialisme 
lokken en later het Communisme. Nu is de Brabander meegaand, en dat 
wordt hem vaak noodlottig, hij is opgewekt en lustig, en daarmee slaat 
hij wel eens tot laksheid uit. Maar de vastheid van het Katholieke ge
loof heeft bij den brabantsen arbeider een massale overgang naar Soci
alisme of Communisme verhoed. 

In de allerlaatste tijden, nu aan allen kant nieuwe stelsels worden opgezet, 
nu er allerlei nieuwe meningen worden verkondigd mét alle kronkelin
gen van een dialectische vaardigheid, nu iedere streek is ontsloten door 
middel van het verkèer, en ook de achteraf-wonende komt openliggen, is 
voor Brabant misschien, ja waarschijnlijk, de beproeving heftiger dan 
vroeger. Want èn zijn eigen karakter lijdt geweld, èn zijn schoon geloof. 
Voor ons Katholieken, die, als we echt katholiek zijn, verantwoording 
voelen voor de naasten, is de bedreiging van het katholieke geloof de 
voornaamste en de sterkste drijfveer, om te hoop te lopen. Maar als we 
goed toe zien, dan bemerken we, dat de geloofsbeleving in de verschil
lende streken een eigen kleur heeft. Bij al de eenheid en de strakheid 
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van de universele kerkleer, is in eelll mensengroep het katholieke leven, 
het gemeenschapsleven toch iets eigens. En in de brabantse gemeenschap 
is de mens kennelijk brabants-katholiek. Met het wegdoen nu van de 
gemeenschapstraditiën brengt men ook het katholieke geloof in gevaar 
bij de brede massa ; met het <:ultiveren daarvan verstevigt men het 
geloof. 
De inzichtige brabantse gemeenschapsmens maakt zich vanzelf op tot 
het beschermen, c.q. tot het tedere zuiveren van de traditiën. Ook tot het 
op zijn waarde-voor-Brabant keuren van wat er gaat geïmporteerd 
worden. En dat doet hij om God, omdat hij verantwoording draagt 
voor de broeders. 
Hij zal daarom beginnen, bij zijn gewestgenoten het bewustzijn te wek
ken van de eigen waarde, hij zal trachten de fierheid te hergeven. Want 
dit is een eerste en een krachtig middel tot zelfbehoud. 
Hij zal in bijzon.derheden de schone gebruiken aanwijzen, allereerst de 
godsdienstige, die de verhevenste zijn, en er zelf aan meedoen. 
Hij zal de schoonheid van het landschap tonen en de eerbied voor de 
natuur inprenten ; dat brengt sterke verbondenheid en verhoogt de cul
tuurstand. 
Hij zal de sociale gerechtigheid en de naastenliefde prediken en in 
concrete gevallen daarvoor in 't krijt treden. 
Hij zal zijn volk onderrichten over zijn verleden en eerbied inboezemen 
voor het nageslacht, elll wijzen op de voorbeeldigheid van de eigen 
mensen. Hij zal bij alle opkomende verwarrende ideeën de ware verhou
dingen blootleggen en voor zijn volk strak en zuiver opzetten: de hiër
archie van de waarden. 
Hij zal in de precieze lijn van de christelijke naastenliefde het saam
horigheidsbesef, de gemeenschapszin trachten aan te kweken als een 
afzonderlijk goed van eigen prijs en eigen kracht. 
Hij zal daarom alle goedwillige Brabanders oproepen om mee te doen 
aan het voorbeeldig maken van het katholieke Brabant. En het vereni
gingspunt, dat niets te maken heeft met afkomst of stand of leeftijd of 
vak, zal wezen : het brabants-zijn. 
De mensen van Brabantia Nostra streven het daareven opge
noemde na. En ze doen het met geestdrift en met moed. Ja, ze moeten 
moedig zijn, dat weten ze, ze zullen te strijden hebben, dat weten ze. 
Ze zullen hun deel krijgen van verdachtmakingen, dat weten ze. 
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Doch de overtuiging, ·dat ze iets goeds aan het doen zijn, kan hun niet 
meer ontnomen worden, en wel met voorzichtigheid, nochtans ook met 
voortvarendheid treden ze op. 
Hun tijdschrift, getiteld Brabantia Nostra dient om de preciese 
gedachten te verspreiden, en zal brengen tot het stichten van kringen 
van de Brabantia Nostra-beweging. 
De overweging die Brabantia Nostra deed geboren worden, was 
het woord van den middeleeuwsen dichter : "Brabant is sijn eighen 
lant. Hi en kent er genen Here af dan God". Dat zei die dichter, terwijl 
hij juist dáárom, zijn vorst, den hertog eerbiedigde. 
De conclusie luidde: "Brabant ia No s tra", Brabant aan ons. 
De strijdkreet is het eveneens middeleeuwse: "E d e 1 e Brabant we re 
d i; we re d i, e de 1 e Brabant". 

("Brabantia Nostra", 2e Jrg .. no. 16, 1937). 
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VERVOLGING VOOR BRABANT. TENZIJ."". 

A LLE latere dwalingen hebben bij al haar variabele vormen 
dit 'gemeen, dat ze niets reëels meer erkennen buiten den 
horizon van 't aardse leven. In de vorige eeuw heeft de 

officiële natuurwetenschap zich zonder voorbehoud uitgesproken voor 
de stof als enige werkelijkheid. Stof met kracht, die zich in den blinde 
ontwikkelt. Wie voor wetenschappelijk wilde worden aangezien, moest 
materialist zijn. "Si sur le domaine de la science Ie suffrage universel 
avait une valeur effective, il n'y aurait plus lieu de discuter la question",1) 
schreef toen Hirn. Zo algemeen was onder de mannen van de weten
schap de aanhang aan het materialisme. 
De talrijke vondsten op psychisch en chemisch terrein wekten bij deze 
mannen den dwazen waan, dat ze alles tenslotte zouden weten te ver
klaren alleen van de materie uit. Ze zagen niet, dat ze het punt waar de 
vraag lag, door de vondsten wel verlegden en verschoven, maar de 
vragen eerder vermeerderden dan verminderden. Waarlijk het was een 
roes die op ongegronde verwachtingen dreef, de realiteit van het gees
telijke kwam eigenlijk hoe langer hoe vaster te staan. 
Aan dit zogenaamd wetenschappelijk materialisme hebben ook Braban
ders gedaan: Jacob Moleschot geboren te 's-Hertogenbosch, achtereen
volgens professor te Zurich, Turijn en Rome, geneeskundige en tevens 
wijsgeer ; en Franciscus Cornelis Donders uit Tilburg, professor te 
Utrecht. 

1 ) Als op het terrein der wetenschap het algemene stemrecht beslissen kon, dan 
had het geen zin meer o:n de vraag te bespreken. 
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Sedert het einde van de negentiende eeuw is dit materialisme ook in de 
natuurwetenschap een zo goed als verlaten post. 
Of er verband bestaat, geschiedkundig verband, tussen het even ge
noemde materialisme en het historisch materialisme, is misschien moeilijk 
uit te maken.Mogelijk heeft dit laatste eelll heel eigen terein van oor
sprong. In ieder geval is het tweede in zijn diepste wezen zeer gelijkend 
op het eerste, zodat de twee heel terecht den naam van "materialisme" 
mogen dragen. Want het historisch materialisme, in diezelfde negen
tiende eeuw vooral door Karl Marx en Fr. Engels verkondigd, gaat 
eveneens uit van het stoffelijke, al is het gebied, waarop het zich afspeelt, 
hier : de economie. 
De wetenschappelijke adstructie van de leer geschiedde volgens het 
recept van den wijsgeer Hegel. Als eerst is vastgesteld. dat perioden 
van de historie haar kleur krijgen, niet van de opvattingen over recht 
of staat of godsdienst, maar van de economische verhoudingen, en dat 
deze economische verhoudingen aanhoudend veranderen, "zich ontwik
kelen", dan wordt gegrepen naar de "Dialectiek" van Hegel, die bij haar 
denk-capriolen toch altijd vastzit in den.i ban, dat er door Hegel eerst een 
stelsel is uitgedacht en dit dan ten grondslag is gelegd aan de wereld. 
Maar zijn aan den ouden Heraclitus herinnerende meningen over 
het "worden" als de eenheid van "zijn" en "niet-zijn" hebben dan toch 
een soort van wetenschappelijke basis moeten leveren aan het Commu
nisme. 
Volgens Hegel is alles een proces. Volgens het Communisme is de ge
schiedenis een proces. Het proces heeft drie phasen: these, antithese, 
synthese. Eerst dit, dan het tegengestelde, dan een hogere samenvatting 
van these en antithese in de synthese. 
Eerst was et in de wereld de gemeenschappelijke eigendom (de these). 
Toen sloeg dit om zijn tegendeel: 't privaat-bezit kwam met al de ellenden 
en strijden van bezitters tegen niet-bezitters. Nu moet men weer komen 
tot de eenheid van de tegendelen ; een hogere orde van gemeenschaps
bezit. Dat is de synthese. Daar ligt de zaligheid. Wie de nadering van 
deze derde phase van het ontwikkelingsproces tegenhoudt, is een sta
in-den-weg, een vijand, een booswicht. Ruim hem op. 
In dezen gedachte-gang zit de dwang om de Katholieken te vervolgen. 
De geschiedenis in Rusland en Spanje komt feitelijk aantonen de waar
heid van deze conclusie. 
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En daarom : het Communisme betekent vervolging voor de katholieke 
gemeenschap in Brabant. 
De Paus in zijn Encycliek van 19 Maart 1937 zegt het ook duidelijk, dat 
bij de Communisten "de menselijke maatschappij niets anders is dan een 
verschijningsvorm van de stof, die zich volgens haar eigen wetten1 ont
wikkelt. Met een onafwendbare noodzakelijkheid streeft zij in een ge
stadig conflict van krachten naar de uiteindelijke synthese ; een maat
schappij zonder klassen"" .. Vasthouden aan den dialectischen kant 
van hun materialisme, menen de Communisten, dat het conflict, dat de 
wereld tot de uiteindelijke synthese leidt, door de menselijke krachten 
kan worden versneld". 
En evenzeer drukt de Paus de geweldige dynamiek van het Communisme 
uit en evenzeer kondigt hij een vervolging van de Katholieken aan, waar 
het Communisme veld wint, als hij zegt: "Alle machten, welke ook, die 
zich verzetten tegen dat gewelddadig optreden, moeten, dat staat bij hen 
vast, vernietigd worden als vijanden van de mensheid". 

* * * 
De man, de priestèr, die in de vorige eeuw bij ons het epitheton "geniaal" 
kreeg, onze geniale Broere zei het reeds: "De valse wetenschap gaat 
ten slotte twee wegen uit. Ze komt terecht in het materialisme of in het 
pantheïsme. Ze roept óf : alles is stof ; óf : alles is geest". 
Het verschil tussen de al-stof en de al-geest-theorie is uiteindelijk niet 
groot. Zo heeft het kunnen geschieden, dat Marx, de materialist, voor 
den opzet van zijn historisch materialisme naar het schema van Hegel 
greep. terwijl toch in Hegels wijsbegeerte zeker veel pantheïstische inslag 
zit. En het monisme, dat zijn naam (Gr.: monos is -alleen ontleent aan 
het wegdoen van de scheiding tussen geest en stof. rekent men nu eens 
tot het materialisme, dan weer tot hèt pantheïsme. Al naar gelang het den 
geest afleidt uit de stof. of omgekeerd: de stof en de natuur uit den geest. 
W eiken vorm het pantheïsme ook moge aannemen of met welke philoso
phische redeneringen het zijn redelijkheid ook moge trachten te bewijzen, 
zeker is het, bij al zijn schijn van geestigheid en diepte, zeker niet minder 
gevaarlijk dan het meer grove materialisme. Want het leidt onmiddellijk 
tot een grenzeloze zelfverheffing en een vaste overtuiging van de eigen 
onfeilbaarheid. Zo komt het, dat ieder gegadigde bij al wat er in Duits
land gaande is, dadelijk de leer van het pantheïsme door het eigenge-
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reide optreden ziet heengluren. Als men de fijne critische beschouwingen 
over den duitsen godsdienst leest in de Encycliek "Mit Brennender 
Sorge" en in heel die duistere terminologie van den nieuwen duitsen 
eredienst de pantheïstische idee ziet blootgelegd. dan vindt men daar. 
alleen in wonderbaar precieze woorden. bevestigd wat de fijnzinnige 
Katholiek al lang in 't vage had bevroed. En weder komen u de woor
den van Broere in den zin, nu weer zo toepasselijk: "Welk is het vader
land van die leer ? In wat luchten is zij geboren ? Zeer zeker is zij niet 
Oosters: ze herinnert volstrekt niet aan die oorden, waar de blijde 
schitterende zon verrijst en ergens het Paradijs moet gebloeid hebben. 
Neen, het is wel duidelijk, haar oorsprong had ze in 't koude, peinzen
de Noorden, in dat Niflheim (Nevelland) waar zelfs de grote goden 
in slaap vielen, waar alle nachten Wodan met de gedode krijgers door 
de lucht voer, en de dromen van 's mensen verdoolde geest, reusachtig 
als die van Indië, maar tegenover gesteld aan dezer veelkleurigheid, zo 
ijzig, zo zwart en bloedig wreed waren als de bossen waarin de mensen
offers geslacht werden, en in wier schrikwekkend duister men de eigen
lijke Godheid waande tegen te blikken. In dat land, door ·den H. Boni
facius bekeerd, kwam te midden ener onchristelijke bedorvenheid de 
oude aardgeest weder op, behaalde in diepe eenzaamheid de zwartste. 
rauwste, reusachtigste hartstocht die er zijn kan, de geestelijke hoogmoed 
" .... de overwinning over een liefdevol geloof.." .. " 
En elders: 
"Welke is 's mensen hoogste gedachte? 
De wetenschap. 
Welke zijn hoogste handeling ? 
Staatsbestuur. 
Welk zijn hoogst en edelst vermaak? 
De kunst. 
Welke eindelijk de volmaking van zijn gebied over de stoffelijke natuur ? 
De uitvinding en aanwending harer krachten, de toeëigening harer voort
brengselen, de handel en de nijverheid. 
De wetenschap. de staat, de kunst, de handel en nijverheid, ziedaar dan 
den openbaren, den historischen mens gelijk hij denkt, handelt, zich 
vermaakt en zorgt voor de behoeften en het genot van dit leven. 
Welaan, waar ziet ge daar een hoger. een bovenaards en godsdienstig 
doel huldigen? 
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Welke dezer grote maatschappelijke krachten, waarin toch de aard van 
de toestand wel moet te vinden zijn, acht zich niet absoluut, beschouwt 
zich niet als haar hoogste voorbeeld en haar laatste doel bezittend in 
zich zelve, en houdt zich bijgevolg niet voor Gode gelijk? .... " 
Ook de vergoddelijking van den staat sluit aan de grenzen der aarde alle 
denken af. Eeuwigheid, bestaat er alleen voor d e n mens, den algemenen 
mens, eeuwigheid kent de staat alleen. De afzonderlijke mens verdwijnt 
en gaat ten onder. 
Ook van dit stelsel zijn vijanden al degenen, die in de strubbelingen van 
het aardse leven uitzicht openen op een blij daarna. De Katholieken dus 
allereerst. 

* * * 

Wij Brabanders, met onze tot dusver katholieke gemeenschap, wij gaan 
- men kan dat gerust voorspellen - de vervolging tegemoet, als het 
Communisme of het Nationaal-Socialisme ons overmeestert. 
Al het gefluit van den verlokkenden vogelaar is bedrieglijk. Een idee, 
die zich uit kan vieren, gaat tot het uiterste door, ziet niets aan, schrikt 
niet terug voor barbaarsheden en wreedheden om tot haar einddoel te 
komen. Illusies die de Katholieken zich daarover maakten1, zijn in de ge
schiedenis gelogenstraft. 
Er is geen compromis mogelijk tussen wie "diesseitig" en wie "jenseitig" 
is. Als de eerste macht heeft, wordt de man van het "jenseits" vervolgd. 
De wacht aan onze grenzeru tegen overrompeling, de wacht binnen de 
veste tegen den sluipmoordenaar, ze zijn geen van beide overbodig. 

("Brabantia Nostra", 2e Jrg .. no. 15, 1937). 
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BRABANTS TOEKOMST EN WIJ 

T OEN op den eersten Pinksterdag 12 Mei, nadat een dag lang 
Franse tanks en mitrailleurs hadden rond-getirailleerd, de 
voorhoede van de Duitsers een dorp in Brabant bezette, riep 

een Brabantse boerin uit: "Daar gaat Brabantia nostra!" 
Het is aan den enen kant verblijdend, dat een boerin in zulke bange 
ogenblikken aan Brabantia nostra denkt: ze is immers blijkbaar voor 
Brabantia nostra bezorgd geweest en haar lief de ging daarheen. Aan 
den anderen kant vergat deze boerin op dat tijdstip, dat een dergelijke 
beweging, als ze ècht is, niet gaan kàn, niet sterven kàn. 
Wel is het waar, dat zulke benauwende tijden als we thans beleven, 
bij den eersten opkijk niet bijzonder geschikt lijken om volksbewegingen 
los te slaan of voort te stuwen. 
Als. de mens niet oppast, staat hem zelfs bij zijn persoonlijken arbeid 
niet eens de helft van zijn gewone werkkracht ten dienste. Maar ook 
valt het niet te loochenen, dat er in een volksgroep in drukkende dagen 
iets groots kan ontstaan of uitgroeien. De geschiedenis levert daar voor
beelden te over van. En het Brabantse verleden zelf kan dat voor de 
zeventiende en de achttiende eeuw getuigen. 
Het komt voor, dat bepaalde stromingen juist in perioden van druk 
sterker worden. Daarom is het niet uitgesloten, ja, is het te verwachten, 
dat de Brabantia Nostra-gedachte juist nu om zich heen zal grijpen. 
Als we de diepte van onze ziel binnengaan, voelen we daar iets sidderen, 
dat de Brabantse levens-spanning verraadt. En het mag nu zijn, dat de 
spanning zich thans niet in die vrijheid uiten kan zoals we dat wensen 
zouden, de uitingen zijn alleen gevolgen en ze gaan voorbij. De potentie 
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is iets blijvends en ze schrompelt in ruste niet weg: want tot haar wezen 
hoort de spanning en de eeuwige drang tot de act. 
Om tot het beeld van de stromingen terug te keren: het zou wel eens 
kunnen gebeuren, dat de tijdelijke dammen en hindernissen achteraf 
bleken een heftige stroomversnelling te hebben bewerkt. Al donderen 
de kanonnen, al ronken de bombardementsvliegtuigen, al knetteren de 
mitrailleurs, al zoemen de gevechtswagens, de rivier stuwt haar wateren 
rustig verder en de mensenziel verliest niet haar diepe levensgang. 

* * * 

Als Brabantia nostra het woord "Brabant" uitspreekt, dan vangt het 
daaronder ee111 zeer samengesteld psychologisch begrip. Grafisch voor~ 
gesteld zou de afbeelding gelijken op die waarmee de moderne physici 
het begrip "atoom" plegen te verduidelijken. 
Ze stellen het voor als een positief geladen kern, waarrond nega~ief 

geladen electronen voortdurend in beweging zijn. 
Het schijnt ooit te gelukken een of meerdere electronen van dien atoom~ 
kern los te slaan, maar de kern zelf blijft voor en na onaangetast, en 
zij beheert haar electronen met machtige greep. 
Tot wat onder "Brabant" begrepen wordt, horen ook electronen. En die 
kunnen door overmacht worden weggerukt, maar de kern is onberoerlijk. 
Die kern kennen wij, Brabanders allen. We hebben daarvan, ik zou 
haast zeggen, een intuïtief begrip. Waarmee niet gezegd is, dat wij ge~ 
makkelijk tot een logisch begrip kunnen komen, dat is te zeggen: het 
restloos kunnen bepalen en beschrijven. 
Want het is ee111 kracht, die door de werking zich openbaart; zelf gaat 
:ze schuil. Ze wordt bij ons eerder doorleefd dan middels reflexie gekend. 
Maar ze is er en ze blijft er, deze kern. 
Wat er in deze zwangere tijden geschieden mag, wat er uit de "elec~ 

tronen" moge worden weggerukt, de kern blijft onaangetast. Als ze 
beheersmacht verliest, wordt haar energie voor andere onderdelen even~ 
redig groter. 
Het Brabantisme valt niet uit te roeien. Daarvoor is het te echt en te 
zuiver """ 
De verre toekomst is immer duister; de nabije toekomst zelfs is 
thans donker omsluierd. Maar we kunnen het bewustzijn dragen, dat 
trots alle schokken onze Brabantse kernkracht kan stand houden. 
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Misschien komt er een economische ommezwaai. Misschien gaan de 
sociale verhoudingen een omwenteling tegemoet. Misschien is weldra 
de huidige staatkundige toestand van Europa niet meer terug te kennen. 
Maar uit haar diepte kan de Brabantse krachtkern bij dit alles voor haar 
machtige energieën de aandacht eisen. 

* * * 

Geen sprake mag er zijn van defaitisme. Over onze lippen mag het niet 
gaan, in onze harten mag het niet opkomen: wij geven het op. 
Wij geven niet op. Wij worden harder en taaier en feller. 
Iedere schok, iedere slag, ja iedere rimpeling in het gebeuren rondom 
ons heeft onze strakke aandacht. 
We weten bij al de onzekerheden van het verschiet natuurlijk op het 
ogenblik niet wat er van den bewusten Brabander zal gevergd worden. 
We hoeven nu alleen klaar te staan, dàt is de eis. 
Bij de geschikte kans hebben we toe te grijpen en onze Brabantse 
krachtkern te ontladen. 
In negatief opzicht zijn er dingen waar niemand aan zal raken, of wij 
komen als één man in het geweer. 
Ook aan den positieven kant zullen we in beleid, maar met kracht moeten 
weten toe te tasten, om Brabant te verstevigen, om het tot zijn roeping 
te brengen, om het te maken althans in geestelijken zin groot en luistervol. 
Dat houdt voor ons in: zorgen en bezorgdheid. 
Doch te mogen zorgen, dat is een voorrecht. 
Degenien, in wie de echte geest van Brabantia Nostra is binnengevaren, 
weten. 
Ze weten, dat het eigenlijke "Brabant" nimmer sterft. 
Z.e weten ieder voor zich: mijn aardse leven is een heel klein deeltje van 
mijn lang, mijn eeuwig bestaan. En in dat korte levensstuk heb ik de 
aanspraak op een blije eeuwigheid te veroveren voor mij zelf en voor 
anderen, voor mijn eigen gewest~genoten allereerst. 
Dat is mijn kans door dit leven. 
Daarom wil ik mijn Brabant kennen in zijn breedte en zijn diepte. 
Daarom wil ik mijn Brabant naar de juiste hiërarchie der waarden ver
sterken en verheffen. 
Prachtige waarden in het Brabantse wezen. 
We noemen allereerst: ons zuiver afgestemd . Katholiek geloofsleven. 



• 

We noemen dat afzonderlijk en op de eerste plaats, omdat in de orde 
God vooraan staat. Maar eigenlijk hoort ook dit thuis in het boven 
besproken "Brabant". 
We noemen ons echt Nederlands karakter en ons gaaf lang voorbij en 
allerjongst verleden, dat ons aanspraak doet maken op een daarmee 
overeenkomend deel in het grote geheel. 
We noemen onze opgewekte levensaanvaarding, die ons in donkere 
dagen niet begeeft. Wij gaan - 't heeft er alles van - verarmen. 
Wij zullen moeten versoberen, jawel, maar - geen nood - wij blijven 
ons zelf. 
Zo treden we Brabants toekomst te gemoet. 
Nuchter en met groten zin voor realiteit. 
Gedreven door de betovering van een ideaal doel. 
Met de ogen wijd open; tevens met geestdrift en onverwoestbaar ver~ 
trouwen, in schone eensgezindheid. 
"Brabant" sterft niet; "Brabantia nostra" evenmin. 

("Brabantia Nostra", 5e Jrg" no. 9, 1940). 
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DE WORM IN BRABANT? 
HET ENE VERZAMELPUNT 

A AN een oplettend toeschouwer moeten de ontstellende tekenen 
niet ontgaan, die er verschijnen! aan den Brabantsen hemel. 
Zeker, er zijn wel te allen tijde gevallen voorgekomen, dat 

Brabantse mensen zwakke ogenblikken hadden, soms zelfs zich grof 
vergrepen. Maar deze mensen hielden zich aan de Kerk. Zij erkenden 
de Kerk nog als hun Moeder. Zij bleven het gewoon vinden, dat iemand 
hun sprak over onze Moeder de heilige Kerk en in hun eigen mond 
stiet het uitspreken van die woorden niet op niet los te maken remmen. 
Thans ,_. tal van verschijnselen wijzen dat uit - zijn er hele drommen 
van de Kerk vervreemd. 
Kerks, dat is gebonden aan de kerk met een kleine k, aan het kerk
gebouw, zijn zij al lang niet meer, kerkelijk, dat is gebonden aan de 
Kerk met een grote K te zijn, dat hebben ze sinds jaar en dag verleerd. 
Is het dan wezenlijk in Brabant zover gekomen, dat de vermolming 
zichtbaar wordt? Horen we, als we opmerkzaam luisteren, het geknaag 
van den worm in het zo langen tijd stevige hout van het Brabantse huis? 
Moeten we vrezen, dat eerlang ons volksbestand gaat ineenvallen, aan
gevreten als het is lijk het pit van onze versleten meubelen? 
Dit is zeker, dat de verschijnselen de oplettendheid vragen van al de
genen, wien uit plicht niet alleen, doch ook uit gewone zorgzaamheid 
voor de broederen de lotgevallen van het geweld ter harte gaan. 
Dit is zeker, dat er iets gebeuren moet. 
Nu zijn daar onze standsorganisaties. Nu is daar de Katholieke Actie. 
Nu zijn daar de Brabantse Beweging en Brabantia Nostra. Al deze in
stellingen raakt het genoemde probleem. En juist als instellingen en 
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gemeenschappen hebben ze veel meer dan afzonderlijke personen nei
gingen om voor zich zelf terreinen af te zonderen en werkzaamheden af 
te bakenen in het stuk van de bestrijding der onkerkelijkheid. 
Sedert jaar en dag is de Brabantse bewustwording in gang. De over
tuiging moet er bij ons zijn ingeheid, dat de Brabantse bewustwording 
eigenlijk geeru waarde heeft, indien ze zich niet uitstrekt tot een ver
nieuwing van de trouw aan de Kerk. Want deze trouw aan de Kerk 
hoort tot het Brabantse wezen. 
Er wordt daarom van allen als eenlingen en ontegenzeglijk van alle 
gemeenschappen gevergd, dat ze met uitstoting van die gevaarlijke 
nesterijen eendrachtig optrekken ter herovering van de Brabantse trouw, 
die aan hele volksgroepen is ontfutseld. 
Eén streving is aan alle goedwillenden gemeen: het bewaren en ook het 
herstellen van de diepste eigenheid der Brabantse ziel. En het staat bij 
die allen vast, dat in het gemoed van de verblinden het beroep op de 
Brabantse gedachte nog altijd trillingen verwekt. 
Het éne verzamelpunt, waarschijnlijk het enige, dat niet slechts voor de 
dichtbijen, doch ook voor de verren nog aanlokkelijkheid bezit, kome in 
den voorgrond van ons bewustzijn! 

("Edele Brabant", 1 e Jrg., no. 5, 1946). 
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BRABANTS GEWETEN 
' 

EN BRABANTIA NOSTRA 

B RABANTIA NOSTRA, "Brabant aan ons" is allereerst een 
leuze. En die leuze heeft het gedáán. En ze blijft het nog doen. 
Ze is wel geen Nederlands; maar in de Katholieke Brabantse 

dorpen klinkt het Latijn niet zo vreemd. Daarbij zit er iets in van het 
onnavolgbaar melodieuze der Latijnse taal. 
De leuze is over het gewest gegaan; ze heeft de Brabantse kringen ver
overd lijk de man van 't schuttersgilde zijn ring bemeestert, als hij 
het ritueel uitvoert van den ven1delzwaai. 
Haar snelle gang over het wijde land was ontegenzeglijk daaraan te 
danken, dat ze een verklanking was van Brabants bewustwording. 
Brabants bewustwording! Ze was al lang voelbaar. Reeds drie en dertig 
jaar geleden schreef ik in ditzelfde blad "De Maasbode", een tweetal 
artikelen over Brabants bewustwording. Toen was er ook al het besef. 
dat een bewustwording-zonder-meer weinig kans op verblijdende ge
volgen oplevert. De bewustwording mocht niet in de lucht blijven 
hangen. De bewustwording moest overgaan in een bewust-zijn. Er was 
een vast, een strak iets nodig, een condensator waarin de velerlei ver
schijnselen van het zich opheffen van Brabant hun rustpunt eni hun 
gestalte konden krijgen. 
Natuurlijk is er enige moeilijkheid, ja, grote moeilijkheid aan verbonden 
dadelijk den juisten greep te doen, om tot zo iets te komen. Eerst is 
toen het Genootschap Ons Brabant opgedoken dat de intellectuelen 
wilde samenbrengen. Waarbij valt te bedenken, dat nu een goede dertig 
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jaar geleden voor het eerst een aantal af gestudeerden in de Brabantse 
gemeenschap jaarlijks terugkeerde. Het Genootschap is nooit tot volle 
ontplooiing gekomen, maar het heeft met name in de stad Tilburg be~ 
langrijke dingen bereikt. 
Rond 1930 is er in Brabant een poging gedaan om in den trant van de 
Ridders van Columbus tot stand te brengeru een "Militia catholica Bra~ 
bantiae" verkort: "Macabae". De leden kregen1 den tekenenden naam 
van Macabeeërs. Verder dan een poging is het niet gekomen, hoezeer 
het plan ook veler instemming won. De mislukking kwam wel vooral 
hiervandaan, dat niemand de functie van Grootmeester aandurfde. 
De twee genoemde ondernemingen hadden, behalve veel ander goeds, 
ook gebracht: banden van vriendschap. En de vriendschap, waarover 
Aristoteles reeds voor tientallen eeuwen een boekske schreef, is mis~ 
schien wel het sterkste cement om een geestelijk gebouw op te trekken. 
Het wachten was alleen op bestek en tekening. En de jaren gingen 
voort. En de symptomen van Brabants bewustwording vermenigvul~ 
digden zich. Er was een Brabants Studentengilde ontstaan. En na ette~ 
lijke jaren richtten enige begaafden, die afgestudeerd waren, en enkele 
kunstenaars een tijdschrift op, getiteld "Brabantia Nostra". Aan de 
Redactie werd een uitgebreide Raad toegevoegd van ouderen. Niet 
alleen intellectuelen zaten in dien Raad, ook anderen: ook vertegen~ 
woordigers van de verschillende standen. Dra dreef de bezinning op 
het Brabantse, waartoe het tijdschrift dwong tot ee11.1 versteviging, tot 
machtsvorming als ge wilt. Een soort van concreet bewustzijn lag in het 
verschiet. Na rijp beraad ging men over tot het in 't leven roepen 
van een stichting, de stichting Brabantia Nostra, met een klein dagelijks 
bestuur en een groot aantal bestuurderen, gewoonlijk Centrale genoemd. 
Deze Centrale, van onbegrensden omvang, trok tot zich jongeren en 
ouderen uit alle rangen en standen, uit alle hoeken van Brabant. Het 
is dus een grove vergissing, als iemand daarover spreekt als over een 
groep van uitsluitend intellectuelen. 
In den aanvang heeft de Stichting Brabantia Nostra wantrouwen 
ondervonden, ook wel van den kant van sommige geestelijken, achter~ 
docht gewekt hier en daar, te lijden gehad van verdachtmakingen ook. 
Ze heeft zich naar alle kanten moeten verweren, zoals in de jaargangen 
van het gelijknamige tijdschrift nog valt na te gaan. 
Nu echter mensen van Brabantia Nostra voortaan kunnen worden aan~ 
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getroffen in Eerste en Tweede Kamer, in Gedeputeerde en Provinciale 
Staten, aan Hogeschool en Lyceum en bij 't Lager Onderwijs, als 
burgemeester en rijksambtenaar, bij de standsorganisaties en de Ka
jotters, waar al niet, nu lijkt die ban doorbroken. Brabantia Nostra 
verdedigt zich niet meer zo; dat hoeft ook niet meer. Het is duidelijk, dat 
de Stichting Brabantia Nostra werkt als een! kern met zo ver mogelijke 
uitstraling, dat zij alleen middellijk, niet rechtstreeks de brede massa 
kan beïnvloeden. Door ervaring ook weet ze wat ze is en kan. Ze ver
schijnt tot dusver wezenlijk als Brabants met diepte van overtuiging, 
met klaarheid van blik, met zuiverheid van inzicht, met zekerheid van 
doel. 
Als deze Stichting nu er op uit blijft om jong bloed in zich op te nemen; 
als ze luistert naar elk nieuw geluid, opmerkzaam is op iedere Brabantse 
uiting, bedenkend, dat het bewustzijn geen toestand aanduidt, doch een 
gestadig proces; als ze helpt bij alle ernstig pogen gelijk ze dat deed 
voor de Brabantse Beweging, die de brede massa onmiddellijk wil raken; 
als ze naspeurt wat er ontbreekt en wat aan het oppervlak komt, op 
zijn waarde keurt, dan kan ze worden: Brabants geweten. En daartoe 
moet het komen. Want dat is nodig. En het ligt in de rede. Het zegt 
immers wel iets, dat het Latijn en de Romaanse talen voor bewustzijn 

· en geweten hetzelfde woord bezigen. 

("De Maasbode", 21 Januari 1947.) 
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